


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



(التهم هذا الضفدع)

إحد� وعشرون طر�قة ناجعة للقضاء على التسو�ف
وٕانجاز العمل �أقصر وقت

تألیف

برا�ان تر�سي

نقلته إلى العر��ة

ه�ة هللا الغالییني

ابدأ �األهم ولو �ان صعً�ا

 

 

 





 

 

 

 

 



 

 



المقدمة

اش�ر لكم اخت�ار�م لهذا الكتاب. وآمل ان تساعد�م هذه األف�ار �ثیرًا �ما ساعدتني و
ساعدت اآلالف من الناس. في الحق�قة، آمل ان �غّیر هذا الكتاب ح�اتكم إلى األبد. ل�س هناك
وقت �اف ابدًا لفعل �ل ما �حلو لنا. فنحن فعل�ًا منهم�ون �العمل و�المسؤول�ات الشخص�ة،
والمشروعات، واكداس المجالت المعّدة للقراءة، واكوام من الكتب التي ننو� ان ننجزها في احد
األ�ام لكن سرعان ما نتناولها �سرعة خاطفة. غیران الحق�قة هي انك ال تر�د ان تتناولها �سرعة
خاطفة. ولن تستط�ع ان تحصل على ذلك. ولن تستط�ع ابدًا ان تحصل م�اشرة على �ل تلك
الكتب، والمجالت، ونشاطات وقت الراحة التي تحلم بها. انس ف�رة حل مش�الت إدارة الوقت �أن
تكون اكثر إنتاجًا. ال یهم �ثرة األسالیب اإلنتاج�ة الشخص�ة التي تتقنها، فهناك دائمًا الكثیر الذ�

تود فعله و�در�ك الوقت، وال یهم مقداره.

تستط�ع الس�طرة على وقتك وعلى ح�اتك فق� عندما تغّیر طر�قة تف�یرك، و��ف�ة التعامل
مع ت�ار المسؤول�ات التي النها�ة لهاوالتي تعترضك �ل یوم. و�م�نك الس�طرة على مهامك
ونشاطاتك فق� عندما تتوقف عن اداء �عض األمور وتبدا بتمض�ة وقت اكثر على النشاطات القلیلة

والتي ستغّیر فعًال مجر� ح�اتك.

لقد درست إدارة الوقت محثر من ثالثین عامًا. وانغمست في اعمال بیتر دراكر، والكس
ماكینز�، وآالن الكین، وست�فن �وفي، وآخر�ن �ثیر�ن. وقرات المئات من الكتب واآلالف من
المقاالت حول النشاطات اإلنتاج�ة والشخص�ة. و�انت المحصلة هذا الكتاب. وفي �ل مرة احصل
فیها على ف�رة حسنة، �نت اجّر�ها على عملي وح�اتي الشخص�ة. فإذا نجحت ادرجتها في
خطا�اتي وحلقات �حثي وعلمتها لآلخر�ن. �تب غالیلیو مرًة: “ال تستط�ع ان تعّلم شخصًا شیئًا ال
�عرفه، بل تستط�ع ان تحضر ما �عرفه إلى ذهنه فحسب ". و�االعتماد على مستو� معلوماتك
وخبرتك تبدو هذه األف�ار مألوفة. وهذا الكتاب یجعلها في اعلى مستو� من ال�قظة. عندما تتعّلم



هذه األسالیب والطرائ� وتط�ّقها مرارًا إلى ان تص�ح عادات فإنك ستغیر بذلك مجر� ح�اتك �طر�قة
إیجاب�ة جدًا.

 

 

قصتي:

دعوني اخبر�م قل�ًال عن نفسي وعن اصول هذا الكتاب.

بدأت الح�اة �القلیل من المزا�ا، عالوة على عقل فضولي. و�نت مقّصرًا في دراستي فتر�ت
مقعد الدراسة من دون ان اتخرج. وزاولت اعماًال شاقة لعدة اعوام، ولم ��ن مستقبلي واعدًا.

 

و�أ� شاب، حصلت على عمل في سفینة لنقل ال�ضائع وانطلقت اجوب ارجاء العالم.
ولمدة ثمان سنوات سافرت وعملت واستغرقت في السفر، وزرت �ح�م عملي اكثر من ثمانین بلدًا
في القارات الخمسة. وعندما ال اجد عمًال �نت اعمل في المب�عات، اطرق األبواب، واعمل �عمولة
ثابتة. و�افحت متنقًال من ب�عة لب�عة إلى ان بدأت انظر حولي واتساءل: لماذا �عمل الناس افضل

مني؟

�عدها قمت �عمل غّیر مجر� ح�اتي. قابلت �ائعین ناجحین وسألتهم ماذا �انوا �فعلون؟
واخبروني، وفعلت ما نصحوني �ه، وارتفعت مب�عاتي. ونتیجة لذلك اص�حت ناجحًا جدًا إلى ان
اص�حت مدیر مب�عات. و�وصفي مدیر مب�عات انتهجت األسلوب نفسه. راقبت ما �فعله المدراء

الناجحون وفعلت مثلهم.

 

إن عمل�ة التعلم هذه وتطبی� ما تعلمته غیزت مجر� ح�اتي. وما زلت مندهشًا �م هي
�س�طة وواضحة. فق� تعلم ما �فعله الناجحون وافعل األش�اء نفسها إلى أن تحصل على النتائج
نفسها. واه! �ا لها من ف�رة و��ساطة ضع �عین االعت�اران �عض الناس ینجزون اعمالهم �ش�ل



افضل ألنهم یؤدون �عض األش�اء المحددة �ش�ل مختلف، و�فعلون األش�اء الصح�حة �ش�ل سل�م
وهم �ستغلون وقتهم على وجه الخصوص إلى ا�عد حد، �ش�ل افضل من الشخص العاد�.

 

واستنادًا إلى خبرتي السا�قة الفاشلة فقد نمت لدّ� مشاعر عم�قة من الدونّ�ة والشعور
�النقص، واصابني هوس عقلي وانا اعتبر الذین �عملون �ش�ل افضل هم افضل مني فعًال. فتعلمت
ان هذا غیر صح�ح �الضرورة. فهم �عملون �طر�قة مختلفة، وما یتعلمون فعله- ضمن حدود

المعقول - استط�ع تعلّمه.

 

�ان هذا �شفًا جدیدًا �النس�ة لي. و�نت مندهشاومنفعًال إزاء هذا االكتشاف وما زلت.
وت�ّقنت �أنني استط�ع ان اغّیر مجر� ح�اتي وانجز افَي هدف اقرره ف�ما إذا عرفت ما �فعله
اآلخرون وفعلت مثلهم إلى ان حصلت على النتائج نفسها التي حصلوا علیها. خالل سنة من بدء
العمل في المب�عات وصلت إلى القمة ��ائع. و�عدها �سنة اص�حت مدیرًا، ثم نائ�ًا للرئ�س على
جماعة من ال�ائعین تتألف من تسعة وخمسین شخصًا في ستة بلدان. �نت حینها في الخامسة
والعشر�ن من العمر. وعلى مر السنین، مارست اثي عشر عمًال مختلفًا، واسست و�نیت عدة
شر�ات، وحصلت على درجة في إدارة األعمال من جامعة �بر�. وتعّلمُت ا�ضًا ان اتكّلم الفرنس�ة،
واأللمان�ة، واإلس�ان�ة، و�نت متحدثاومدر�ًا او مستشارًا محثر من خمس مئة شر�ة. ووزعت في
الوقت الحاضر محادثاتي وحلقات �حثي على اكثر من ثالث مئة الف شخص �ل عام، مع جمهور

عر�ض �فوق عشر�ن الف شخص.

ومن خالل سیرتي المهن�ة، وجدت حق�قة �س�طة. إن القدرة على التر�یز �ش�ل عقلي منفرد
على أهم مهماتك وتأدیتها �ش�ل جید وٕانهائها �ش�ل تام هو المفتاح للنجاح ال�اهر، واإلنجاز،
واالحترام، والم�انة والسعادة في الح�اة. إن هذا المفتاح الداخلي هو قلب وروح هذا الكتاب. �تبت
هذا الكتاب من اجل ان تعرفوا �یف تشقون طر�قكم �سرعة في ح�اتكم المهن�ة. وتحو� هذه

الصفحات على واحد وعشر�ن مبدأ اكتشفت أنها األشد تأثیرًا على الشخص�ة.

 



هذه الطرائ�، واألسالیب، واالستراتیج�ات عمل�ة، مجّر�ة، وسر�عة التأثیر. وحرصًا على
الوقت، لن اطیل إ�ضاحاتي النفس�ة والعاطف�ة المتنوعة في المماطلة او إدارة الوقت. ال یوجد منحى
مطول الى نظر�ة او �حث. ما تتعلمه هو افعال خاصة �م�ن ان تأخذها م�اشرة لتحصل على نتائج
افضل واسرع في عملك. وتر�ز �ل ف�رة في هذا الكتاب حول ز�ادة المستو�ات الشاملة لإلنتاج،
واإلنجاز، ومقدار اإلنتاج، وإلعطائك ق�مة أكبر في �ل ما تفعله. و�م�نك أق تطب� الكثیر من هذه

األف�ار في ح�اتك الشخص�ة أ�ضًا.

 

و�ل واحدة من هذه الطرائ� واألسالیب اإلحد� والعشر�ن هي تامة بذاتها، و�لها ضرور�ة.

و�م�ن ان تكون إحد� االستراتیج�ات مؤثرة في مجال ما، بینما تطّب� األخر� في مهمة غیرها.
ومع �عضها، تمثل هذه األف�ار اإلحد� والعشرون وج�ة طعام اس�ندناف�ة ألسالیب التأثیر الشخص�ة

التي تستخدمها في ا� وقت شئت، وفي ا� نظام او تعاقب تدر�ه في هذه اللحظة.

إّن مفتاح النجاح هو العمل. وتجعل هذه الم�اد� العمل سر�عًا، ومتطورًا في مجال اإلنجاز
والنتائج. و�لما اسرعت في تعلمهاوتطب�قها تقّدمت في مجال ح�اتك المهن�ة �ش�ل بدیهي.

وال حدود لما ستنجزه عندما تتعلم �یف " تبدأ �األهم ولو �ان صع�ًا".

برا�ان ترسي

سوالنا ب�ش، �ال�فورن�ا



 

 



تقد�م

إنه لشيء رائع ان تكون على قید الح�اة. فل�س هناك اكثر من الواج�ات والفرص الالزم
إنجازها من اهدافنا الیوم�ة. ور�ما لم �حصل في تار�خ ال�شر�ة ان تكون امام خ�ارات. في الحق�قة،
هناك الكثیر من األش�اء الجیدة نستط�ع فعلها لدرجة ان مقدرتك ستقّرر بینها ما �م�ن ان تكون

تصم�مًا عمل�ًا لما تنجزه في الح�اة.

إذا �نت مثل الغالب�ة العظمى من الناس في وقتنا هذا، فأنت مقّید �عمل الكثیر في وقت
قصیر. وعندما تكافح لتدارك ذلك تقف في وجهك مهام ومسؤول�ات جدیدة، مثل المد والجزر.
و�سبب هذا، لن تتم�ّن ابدًا من فعل �ل ما توّد فعله. وستكون دائمًا مالحقًا بواج�اتك ومسؤول�اتك
ور�ما �الكثیر منها. لذا - ور�ما اكثر من ذ� قبل - فإن في مقدرتك على اخت�ار اهم واج�اتك في
�ل لحظة، وتبدا بهاوتنجزها �سرعة وجودة، من المحتمل ان ��و ن له وفع على نجاحك اكثر من
ا�ة ق�مة او مهارة تطورها. والشخص العاد� الذ� ُینّمي عادته �البدء �األولو�ات وٕانجاز المهام
الكثیرة �سرعة �م�ن ان یتفوق على الشخص النا�غة الذ� یتكلم �ثیراولد�ه خط� رائعة، لكّنه ال ینفذ

سو� القلیل.

و�قال على مر السنین �أنه إذا �ان اول شيء تفعله �ل ص�اح هو اكل ضفدعة حّ�ة، فإنك
ستكون راض�ًا طوال الیوم ألّنك تعرف اّن هذا س��ون اسوا شيء س�حدث لك طیلة النهار.

"ضفدعتك" هي واج�ك األكبر واألهم، وهي اكثر شيء تماطل �ه إذا لم تفعل شیئًا ما من
اجله، وهي ا�ضًا المهمة التي لها الوقع اإلیجابي العظ�م على ح�اتك ونتائج اللحظة الراهنة.

و�قال ا�ضًا: “إذا �ان عل�ك اكل ضفدعتین، فأبدا �األ�شع".

 وهناك قول آخر �أنه إذا �ان لد�ك واج�ان مهمان، فابدا �األكبر، واألصعب واألهم اوًال.
واض�� نفسك �ان تبدا م�اشرة وتتا�ع المهمة إلى ان تنهیها قبل ان تبدا �األخر�. ف�ّر �ه “�اخت�ار"



تعامل معه �تحد شخصي وقاوم إغراء البدا�ة �المهمة األسهل. وذ�ّر نفسك �استمرار �أن اهم قرار
تتخذه �ل یوم هو اخت�ارك بین ما تفعله م�اشرة وما تؤجله، ور�ما ال تؤد�ه على اإلطالق.

هناك مالحظة اخیرة: “إذا �ان عل�ك ان تأكل ضفدعة ح�ة، لن یجد� نفعًا ان تجلس
وتنظر إلیها طو�ًال". إن المفتاح للوصول إلى اعلى مستو�ات اإلنجاز واإلنتاج هو تطو�ر مطول
لعادة مزاولة الواجب المهم اوًال �ل ص�اح، وعل�ك ان تطور الروتین في “اكل ضفدعتك، قبل ان

تفعل ا� شيء آخر ومن غیر ان تسرف في التف�یر".

وفي دراسة تلو األخر� لرجال ونساء ُیدفع لهم اكثر و�ترقون اسرع، فإن صفة “تواؤم العمل
" تالزمهم �أكثر سلوك مالح� ومستمر �س�طر علیهم في �ل ما �فعلونه، فالناس الناجحون
والمؤثرون هم الذین یتوجهون م�اشرة نحو واج�اتهم الرئ�سة و�ض�طون انفسهم ل�عملوا بث�ات وتف�یر
موحد إلى ان ��ملوا مهامهم. في عالمنا، وخاصة في مجال العمل، نحظى �المال والترق�ة على
نتائج محسو�ة ومخصصة، وتؤجر إسهامك �أش�اء قّ�مة، وخاصة، �المساهمة المتوقعة منك.
“الخوف من التنفیذ" هو من اكبر المش�الت في منظماتنا في هذه األ�ام، و�خل� الكثیر من الناس
بین النشا� واإلنجاز. فهم یتكلمون �استمرار و�عقدون اجتماعات النهائ�ة، و�خّططون خططًا رائعة،

ولكن في التحلیل النهائي، ال احد یؤد� العمل الذ� �قود إلى النتائج المطلو�ة ".

إن 95 % من نجاحك في الح�اة والعمل �س�طر عل�ه نوع العادات التي تمارسها طوال
الوقت. إن عادة ترتیب األولو�ات والتغلب على المماطلة، والوصول إلى اهم واج�اتك هي مهارة
ذهن�ة بدن�ة ة لذا فإننا نستط�ع تعلم هذه العادة عن طر�� الممارسة والتكرار، مرات ومرات اخر�،
إلى ان تثبت في عقلنا الالوعي وتص�ح جزءًا دائمًا من سلو�نا. وعندما تص�ح عادة، تص�ح آل�ة

وسهلة.

فأنت ُمصمم عقل�اوعاطف�ًا �طر�قة تجعل إتمام هذا الواجب �منحَك شعورًا إیجاب�او�جعلك
سعیدًا. وتشعر �َمن �فوز. وعندما تنهي واج�ًا مهمًا في حجمه واهمیته تنتا�ك موجة عارمة من
الطاقة، والحماسة، وتقدیر الذات. و�لما �ان الواجب المنتهي مهمًا �انت السعادة اكبر، والثقة

اكثر، وتزداد شعورًا بنفسك و�مح�طك.



إن إنهاء واجِب مهم �حّرر “مادة األندروفین " في دماغك. ان “األندروفین " �عط�َك شعورًا
طب�ع�ًا “عال�ًا". فتدف� “األندروفین " الذ� یلي إنهاء ا� واجب مهم یجعلنا اكثر إبداعاواكثر ثقة
�النفس. هذاواحد من اهم ما یدعى اسرار النجاح. وهو ما �طّور فعل�ًا (إدمانًا إیجاب�ًا) لألندروفین
والشعور بتعز�ز الوضوح، والثقة، والمقدرة التي اثارها. وعندما تطّور هذا (اإلدمان ) ودون تف�یر
على األغلب، فإنك تبدا بتنظ�م ح�اتك �طر�قة تجعلك تبداوتنهي �استمرار الكثیر من الواج�ات
والمشار�ع الهامة، لقد اص�حت مدمنًا فعًال - و�طر�قة إیجاب�ة - للنجاح والمشار�ة. احد مفات�ح
الح�اة الرائعة، والسیرة الناجحة والشعور �الره�ة ح�ال ذاتك هو ان تطّور عادة البدء وٕانهاء األعمال
الهامة. وفي هذه النقطة، إّن هذا السلوك س�قو� بنفسه وستجد انه من األسهل إنهاء الواج�ات

المهمة من عدم إنهائها.

تذّ�ر قصة الرجل الذ� اوقف موس�قارًا على ناح�ة شارع نیو�ورك وسأله: �یف تستط�ع
الوصول إلى �ار�نغ هول؟ اجا�ه الموس�قار، تمّرن، �ا رجل، تمّرن.

فالتدر�ب هو مفتاح الس�طرة على ا�ة مهارة. ولحسن الح�، فإن عقلك �العضلة. �قو�
و�ص�ح اكثر قدرة �االستعمال التدر�ب، تستط�ع ان تتعلم ا�ة سلوك، او تنمي ا� عادة سواء اكانت
مرغو�ة ام ضرور�ة. وتحتاج إلى مفات�ح ثالث خصائص لتطور العادات وتر�ز علیها، و�لها سهلة

التعلم، هذه الخصائص هي: القرار، واالنض�ا�، والتصم�م.

اوًال، اصنع قرارًا لتنم�ة عادة إنهاء الواجب. ثان�ًا، اض�� نفسك لممارسة المعتقدات التي
تحاول تعلمها مرات ومرات إلى ان تس�طر علیها. واخیرًا، اعز ا� شيء تفعله إلى التصم�م إلى ان
تتمّ�ن من العادة وتص�ح جزءًا دائمًا من شخصیتك، وهناك طر�قة خاصة �م�ن ان تعّجل من
تقدمك �أن تص�ح شخصًا على قدر عاٍل من اإلنتاج�ة، والفاعل�ة وم�تِف �القدر الذ� تر�ده:
واعتمادك على تف�یرك �استمرار حول الهَدا�اوالمنافع التي تجنیها من �ونك شخصًا فعاًال، وسر�ع
الحر�ة والتر�یز. تخّیل نفسك رجًال ینجز اعماًال مهمة �سرعة ودقة و�طر�قة مالئمة. إن الصورة
العقل�ة تجاه نفسك لها تأثیر قو� على سلو�ك. تصّور نفسك الشخص الذ� تر�ده في المستقبل. إن
صورتك الذات�ة، وطر�قة نظرتك إلى نفسك من الداخل، تحّدد و�ش�ل �بیر إنجازك من الخارج. و�ما

قال المتحدث المحترف ج�م �اتكارت:



“الشخص الذ� تراه هو الشخص الذ� ستكونه ".

لد�ك إجماًال قدرة غیر محّددة ألن تتعلم وتطّور مهارات وعادات وقدرات جدیدة، وعندما
تدّرب نفسك، من خالل التكرار والتمر�ن �ي تتغلب على المماطلة وتنهي اهم واج�اتك �سرعة،

تضع نفسك في الطر�� السو� في ح�اتك وسیرتك المهن�ة وتسارع من خطواتك.



 



1
هیئ الطاولة

 

هناك صفة واحدة یجب تو�یدها من أجل الفوز وهي تحدید الهدف ومعرفة ما نر�ده
والرغ�ة الملّحة إلنجازه.

نالبیون هیل

 

قبل ان تحّدد “هدفك" وت�اشره، عل�ك ان تقّرر تمامًا ما تر�د إنجازه في �ل مرحلة من
ح�اتك. والوضوح هواهم معتقد في اإلنتاج الشخصي. والسبب األول في ان �عض الناس ینجزون

اعمالهم اسرع من غیرهم هوانهم واضحون تمامًا تجاه اهدافهم واغراضهم وال �حیدون عنها.

�لما �ناواضحین تجاه ما نر�ده وما علینا إنجازه، �ان من األسهل علینا ان نتغّلب على
المماطلة، وناكل ضفدعتنا، ونمضي قدمًا بإنهاء واجبنا.

والسبب الرئ�س للمماطلة واالفتقار إلى الحافز هو الغموض، واالرت�اك، والتشو�ش العقلي
ح�ال ما تفعله و�أ� نظام وأل� سبب. وعل�ك ان تتحاشى هذا الوضع الشائع ��ل قوتك والعمل
على التوض�ح التام في �ل ما تفعله، وهناك قانون رائع للنجاح: فّ�ر على الورق فهناك 3% من
ال�الغین فق� لدیهم اهداف م�تو�ة واضحة. ینجز هؤالء الناس اكثر بخمس او عشر مرات ممن
�ماثلونهم او افضل منهم من الناح�ة الثقاف�ة والمقدرة لكل َمن - وأل� سبب �ان - لم ��ن لدیهم
وقت ل��تبوا تمامًا ما یر�دونه. وهناك خطة عظ�مة للبدء بتنفیذ األهداف التي �م�ن ان نستخدمها
�اقي ح�اتنا. وتتألف من س�ع خطوات �س�طة. وٕاذا ات�عت إحد� هذه الخطوات سیتضاعف إنتاجك
او سیز�د ثالثة اضعاف إذا لم تكن تت�عها حال�ًا. والكثیر مّمن تخرّجوا من برنامجي التدر�بي
تضاعف َدخلهم آل�ًا في غضون �ضع سنوات، او في غضون �ضعة اشهر، �ات�اع طر�قة الس�ع

الخطوات ال�س�طة.



- الخطوة االولى: قّرر ما تر�ده بدقة. قّرر إماوحدك او اجلس مع مدیرك وناقش معه
اهدافك ومشار�عك إلى ان یتضح لك تمامًا ما تتوقعه وما هي اولو�اتك. ومن المدهش ان هناك
اعدادًا �بیرة من الناس �عملون �ثیرًا، یومًا �عد یوم، مهمات قلیلة الفائدة ة ألنهم لم یجروا هذه

المناقشة الدق�قة مع مدرائهم.

حق�قة: احد اسوا استخدامات الوقت هوان تفعل شیئًا ما ال تحتاج إلى فعله على اإلطالق
�ش�ٍل جیٍد جدًا. �قول ست�فن �وفي. . “قبل ان تبدا صعود سلم النجاح تأكد �أنه یتكئ على بناء

سل�م ".

- الخطوة الثان�ة: اكتب هدفك. فّ�ر على الورق. عندما تسّجل هدفك، فإنك تبلوره وتعط�ه
ش�ًال ملموسًا، فأنت تبدع شیئًا �م�ن لمسه ورؤ�ته. ومن ناح�ة اخر� فإن الهدف او المشروع غیر
الم�توب هو مجرد رغ�ة او وهم �اطل. ال طاقة تقف خلفه. ان األهداف غیر الم�تو�ة تقود إلى

التشو�ش، والغموض، والتشتت، واخطاء عدیدة.

- الخطوة الثالثة: َضع حدًا زمن�ا نهائ�ًا إلنجاز هدفك، إن الهدف او القرار من دون تحدید
نها�ة ال اهم�ة له. ال بدا�ة حق�ق�ة له والنها�ة. ومن غیر نها�ة األمد المحّددة �المشار�ة مع توظیف

او قبول مسؤول�ات یجب إنهاؤها، فأنت ستماطل �ش�ل طب�عي وتنجز اقّلها.

- الخطوة الرا�عة: ضع قائمة لكل شيء تف�ر �فعله لننجز هدفك، عندما تف�ر بنشاطات
جدیدة، حاول أق تض�فها إلى قائمتك. امأل قائمتك إلى أق تنتهي، فهي تعط�ك صورة مرئ�ة
للمهمات واألهداف األوسع. وهذ �عط�ك دافعًا لمالحقتها. و�ز�د و�صورة مثیرة االهتمام من احتمال

إنجاز هدفك �ما حددته و�الموعد المطلوب.

- الخطوة الخامسة: نّظم قائمتك �خطة عمل. نّظم قائمتك حسب األولو�ة والتتا�ع. وتمّهل
�ضع دقائ� لتقّرر ما تحتاج فعله اوالوما ستفعله ف�ما �عد. وقّرر ما الذ� یجب فعله قبل غیره وما
الذ� تحتاج إلى فعله �عد ذلك. ومن األفضل ان تنظم وتخط� �ش�ل مرئي (م�توب)، على ش�ل
سلسلة من اإلطارات والدوائر مرسومه على الورق وسوف ُتدَهش من سهولة إنجاز هدفك عندما
تقّسمه إلى مهام منفردة. و�هدف م�توب وخطة منّظمة للعمل سوف تص�ح اكثر إنتاجاوفعال�ة من



ا� شخص �حتف� �أهدافه في ذهنه. + الخطوة السادسة: نّفذ خطتك على الفور: افعل شیئًا ما.
افعل افَي شيء، إن خطة ُتنّفذ بنشا� هي افضل ��ثیر من خطة المعة ال ُتنّفذ. وعندما تنجز ا�

نوع من النجاح، فإن التنفیذ هو �ل شيء.

- الخطوة السا�عة: وّطد العزم لفعل شيء ما �ل یوم �مفرده �اتجاه هدفك الرئ�س، وسّجل
نشاطك في مف�رتك الیوم�ة، اقرا عددًا محددًا من الصفحات في مفتاح عملك. استدع عددًا محددًا
من التوقعات او الز�ائن. انخر� لفترة محددة بنشا� جسد�. وتعّلم �عض الكلمات الجدیدة �اللغة
األجنب�ة. ال تضّ�ع نهارك، اندفع لألمام �استمرار، وعندما تبدا �الحر�ة استمر بها، وال تتوقف. هذا

القرار، وهذه العز�مة وحدها �م�ن ان تجعلك واحدًا من اكثر األشخاص نجاحاوٕانتاجًا من جیلك.

إن األهداف الواضحة والم�تو�ة لها تأثیر رائع على تف�یرك. إنها تحر�ك وتحّفزك للعمل.
وهي تعّزز إبداعك، وتر�ح طاقتك، وتساعدك على التغلب على المماطلة اكثر من ا� عامل آخر.

األهداف هي وقود مدفأة اإلنجاز. و�لما �انت اهدافك �بیرة وواضحة ازداد شوقك إلنجازها.
و�لما فّ�رت اكثر �أهدافك ازداد وع�ك الداخلي ورغبتك بإتمامها.

فّ�ر �أهدافك واعد النظر فیها �ل یوم، وعندما تبدا �ل ص�اح، نّفذ واج�ك األكثر اهم�ة،
والذ� تستط�ع تنفیذه إلنجاز اهم اهدافك في تلك اللحظة.

 

الخالصة:

خذ صفحة نظ�فة من الورق من االن واكتب علیها عشرة أهداف تود إنجازها في السنة
القادمة. اكتب أهدافك على الرغم من مرور سنة هي االن حق�قة. استخدم الفعل المضارع،
واإلیجابي والشخص االول والمقبولة م�اشرة من قبل عقلك الالوعي. على سبیل المثال، ستكتب:
"أنا أكسب �ر عددا من الدوالرات �ل سنة، أو in زن �ر عددا محددا من ال�اوندات أو "أقود

س�ارة �ذاو�ذا”



�عد ذلك، استرجع في قائمتك اْالهداف العشرة واختر واحدَا منها �حیث إذا أنجزته ستحصل
على أعظم تاثیر إیجابي في ح�اتك. مهما �ان ذلك الهدف اكت�ه على صفحة من الورق
منفصلة، وحذد فترة زمن�ة إلنهائه، مع وضع خطة، وابدأ بتنفیذها، وافعل شیئَا ما في �ل یوم

على حدة، إلى أن تصل إلى هدفك. هذا التمر�ن وحده �م�ن أن �غّیر ح�اتك!.



 



2
خط� لكل یوم مس�قًا

 

"فالتخط�� یجعل من المستقبل حاضرا لذا �م�نك أن تفعل شیئا تجاهه من االن"

االن الكین

 

سمعت السؤال القد�م: “�یف تأكل ف�ًال"؟ والجواب هو: �الط�ع، “في �ل فترة قطعة ".

�یف تأكل اكبر وا�شع ضفدعة؟ �الطر�قة نفسها تقّسمها إلى نشاطات خاصة خطوة بخطوة
ثم تبدا �أولها.

إن ذهنك، وقدرتك على التف�یر، والتخط��، وٕابداء القرار، من اهم الوسائل للتغلب على
المماطلة وز�ادة اإلنتاج. �ما ان قدرتك على ترتیب اهدافك، وخططك والبدء بتنفیذها هي التي تحّدد
منهاج ح�اتك. و�ل عمل ذهني وتخط�طي �حّفز قوتك العقل�ة، و�ثیر إبداعك، و�ز�د من طاقاتك

العقل�ة والجسد�ة.

وعلى النق�ض من ذلك �ما �تب الكس ماكیز�، “العمل من دون تخط�� هو سبب �ل
فشل".

إن قدرتك على التخط�� �ش�ل جید، هو مق�اس منافستك الكلّ�ة. و�لما �انت خطتك افضل
سهل عل�ك التغلب على المماطلة، والبدء �أكل ضفدعتك، و�عدها االستمرار.

واحد اهم اهدافك في العمل هو الحصول على اعلى عائد مم�ن الستثمار طاقتك العقل�ة،
والعاطف�ة، والجسد�ة. واألخ�ار السارة هي ان �ل دق�قة تمضیها �التخط�� توفر عل�ك عشر دقائ�
عند التنفیذ. وتأخذ منك فق� حوالي عشر دقائ� او اثنتي عشرة دق�قة تخط� فیها لیومك، غیران هذا
االستثمار القلیل للوقت سیوفر عل�ك على األقل ساعتین (100- 120 دق�قة) من الوقت الضائع



و�حف� جهودك خالل النهار. ولعلك سمعت �القاعدة التي تقول: “التحضیر المسب� للخط� �منع
اإلنجاز الضحل. وعندما تضع �عین االعت�اران التخط�� المفید �م�ن ان یز�د من إنتاجك وٕانجازك،
سُتدهش �أن القلیل من الناس �ط�قه في �ل یوم على حدة. مع ان التخط�� هو عمل �س�� في

الحق�قة.

و�ل ما تحتاج إل�ه هو قطعة من الورق وقلم وحبر. إن افضل طّ�ار محنك او مبرمج
�ومبیوتر، او مخط� وقت �عتمد على نفس المبدأ: �أن تجلس وتنظم قائمة لكل شيء تود فعله قبل

ان تبدا.

اعمل دائمًا من خالل قائمة، وعندما �طرا شيء ما اضفه إلى القائمة قبل الشروع �العمل.
و�م�ن ان تز�د من إنتاجك ومحصولك بنس�ة 25 % واكثر، منذ اول یوم تبدا �العمل �ش�ل دائم

حسب القائمة.

جّهز قائمتك في مساء الیوم الفائت، �عد االنتهاء من اعمالك وانقل �ل شيء لم تنهه
�قائمتك للیوم التالي، و�عدها اضف �ل شيء تود الق�ام �ه في الیوم الذ� یل�ه. وحینما تجهز
قائمتك في اللیلة السا�قة فإن عقلك ال�اطن س�عمل وفقًا لقائمتك طوال اللیل وانت مستغرق في النوم،
وفي �عض األح�ان ستست�ق� �أف�ار ورؤ� رائعة �م�ن ان تستخدمها في إنجاز عملك �ش�ل اسرع
وافضل من تف�یرك األّولي. و�لما احتجت لوقت اطول في �تا�ة �ل شيء تود فعله مس�قًا، �ان

إنجازك اكثر تأثیراواكثر فعال�ة.

 

تحتاج إلى قوائم مختلفة ألغراض مختلفة:

- أوًال: یجب ان تخترع قائمة اساس�ة تكتب فیها �ل شيء تف�ر �فعله یومًا ما في
المستقبل. وهو الم�ان الذ� تق�ض �ه على �ل ف�رة تطرا على �الك، و�ل واجب جدید او مسؤول�ة

جدیدة تعترضك. و�م�ن ان تفرز البنود ف�ما �عد.

- ثان�ًا: یجب ان تجهز قائمة شهر�ة في نها�ة �ل شهر من اجل الشهر الذ� یل�ه،
وتحتو� على مشروعات تتفرع عن القائمة الرئ�سة.



- ثالثًا: یجب ان ��ون لد�ك قائمة اسبوع�ة تخط� فیها لكل اسبوع مس�قًا، وهذه القائمة
ستكون بین ید�ك خالل األسبوع الحالي.

إن مبدا نظام تخط�� الوقت س�فد�ك �ثیرًا. واخبرني �ثیر من الناس �أن عادة إعطاء
ساعتین من الوقت نها�ة �ل اسبوع للتخط�� لألسبوع القادم زاد من إنتاجهم �ش�ل تلقائي وغّیر

مجر� ح�اتهم تمامًا، وسینجح معك هذا األسلوب ا�ضًا.

- أخیرًا: عل�ك ان تنقل �عض الفقرات من قوائمك الشهر�ة واألسبوع�ة إلى قائمتك الیوم�ة
وهي النشاطات المحّددة التي عل�ك إنجازها في الیوم التالي.

وفي اثناء عملك طوال النهار ضع عالمة عن الفقرات التي انهیتها في قائمتك. وهذا
(النشا�) �مّدك �صورة مرئ�ة عن إنجازك و�وّلد لد�ك شعورًا �النجاح والتقدم.

ومن خالل اّطالعك على تقدمك الشخصي من خالل قائمتك سیزداد تحّفزك وطاقتك.
وسیرتفع تقدیرك واحترامك لذاتك.

فإن رؤ�ة تقدمك سیدفعك إلى األمام و�ساعدك على التغلب على المماطلة و�استمرار.

وعندما ��ون لد�ك مشروع ما مهما �ان نوعه ابدا بإعداد قائمة ��ل خطوة ستخطوها
إلتمامه على اكمل وجه من البدا�ة وحتى النها�ة، ونّظم مهام المشروع حسب األولو�ة والتتا�ع.
وضعها امامك على ورقة او على جهاز الكمبیوتر �ش�ل �مّ�نك من رؤ�تها. �عدها ابدا العمل ��ل

مهمة على حدة وخالل وقتها المحّدد وستدهش لوفرة إنتاجك بهذه الطر�قة.

عندما تعمل من خالل قوائمك ستشعر �فاعل�ة وقوة اكثر فأكثر، وستشعر �س�طرة اكبر على
ح�اتك، وستندفع �ش�ل طب�عي ألداء األكثر، وستفّ�ر �ش�ل افضل واكثر إبداعًا، وستحصل على

رؤ� داخل�ة افضل تمّ�نك من اداء عملك �ش�ل اسرع.

وطالما تعمل بث�ات من خالل قوائمك سیتطور إحساسك �التطّور اإلیجابي الذ� س�م�نك
من التغلب على المماطلة، وهذا الشعور �التقدم س�عط�ك طاقة اكثر وس�ستمر �العمل طوال النهار.



ومن اهم التأثیر الشخصي هو قاعدة 90/10، وتقول هذه القاعدة �أن 10 % من اول الوقت
الذ� تمض�ه وانت تخط� وتنّظم عملك، قبل ان تبدا �ه سوف یوّفر عل�ك على األغلب 90 % من

الوقت الذ� ستمض�ه حال البدء �العمل. وعل�ك ان تجّرب هذه القاعدة مرة لتثبت لنفسك ذلك.

عندما تخط� لكل یوم مس�قًا ستجد انه من األسهل االستمرار �العمل اكثر فأكثر. سیجر�
العمل �ش�ل اسرع وادق عن ذ� قبل. وستشعر انك اكثر قوة وقدرة على التنافس، و�النتیجة

ستص�ح شخصًا ال یتعّثر �أ� عمل.

 

الخالصة:

بدأ من الیوم �التخطي! لكل یوم، ولكل أسبوع، ولكل شهر مقدما. خذ دفتر مالحظات أو
ط�قا من الورق واكتب قائمة ��ل ما تود فعله في االر�ع والعشر�ن ساعة القادمة. وأضف إلى
قائمتك �ل الفقرات الجدیدة التي تطرأ علیهاواكتب قائمة ��ل مشار�عك، واالعمال الكبیرة المتعددة
المهمة �النس�ة إلى مستقبلك. اكتب �أل من أهدافك الرئ�سة، ومشار�عك، ومهامك حسب
االولو�ة، واالكثر أهم�ة، و�التتا�ع، ما الذ� أوّد فعله أوال، وما سیل�ه ثان�ا، وه�ذا. وابدأ في
النها�ة في عقلك، واعمل �ش�ل مرجعي. فّكر على الورق ( واعمل دوما من خالل قائمة.

وستدهش �یف أص�حت أكثر إنتاجاوأكثر سهولة لك وأنت تأكل ضفدعتك.



 



3
طب� قاعدة 20/80 في �ل شيء

 

"لدینا دوما الوقت الكافي، إذا أردنا، لكن علینا أن نستغله �الش�ل الصح�ح،

رجون وولففانغ فون غوته

 

إن قاعدة 80/ 20 واحدة من اهم المعتقدات في إدارة الوقت والح�اة. و�طل� علیها ا�ضًا
مبدا �ار�تو �عد ان اسسها رجل االقتصاد اإل�طالي فیلفر�دو �ار�تو، والذ� �تب عنهاوألول مرة في
عام 1895، الح� �ار�تو �أن الناس في مجتمعه ینقسمون طب�ع�ًا إلى ما اسماه (القلة الحیو�ة )
وهم قمة اد 20 % في مجال المال والنفوذ، و(الكثرة التافهة ) وهي تش�ل 80 % من القاع.
اكتشف ف�ما �عد �أن جم�ع األنشطة االقتصاد�ة في الواقع تعز� إلى مبدا �ار�تو. وعلى سبیل
المثال، تقول هذه القاعدة: إن 20% من نشاطاتك سوف تحسب (تعّد) من 80 % من نتائجك،
و.2 % من ز�ائنك سوف ُتحسب من 80 % من مب�عاتك، و.2 % من �ضائعك او خدماتك سوف
تحسب من 80 % من م�اس�ك، و. 2 % من واج�اتك سوف تحسب من 80 % من ق�مة ما
تؤد�ه، وه�ذا. وهذا �عني انه إذا �انت لد�ك قائمة �عشر فقرات عل�ك اداؤها، فإن اثنتین منها
س��ون لهما ق�مة اكثر ��ثیر من الفقرات الثمان�ة األخر� مجتمعة. وهنا اكتشاف ممتع. فإن �ًال
من هذه الواج�ات �م�ن ان یتطلب المدة نفسها من الزمن إلنجازه. غیران واحدة او اثمتین منها
س�ساهم بخمسة او عشرة اضعاف الق�مة من ا� مهمة اخر�. وعادة ما ��ون احد البنود في قائمة
ذات عشر فقرات عل�ك الق�ام بها هو األكثر ق�مة من �ل البنود التسعة األخر� مجتمعة. وهذه

المهمة �ال استثناء هي الضفدعة التي عل�ك اكلها اوًال.

هل تستط�ع ان تخّمن ا� الفقرات التي �ماطل فیها الشخص العاد�؟ الحق�قة المؤسفة هي
ان اغلب األشخاص �ماطلون في القمة من 0 1 او 20 % من الفقرات التي هي األكثر ق�مة



واهم�ة، “في القلیل الضرور� ". وعوضًا من ذلك �شغلون انفسهم ب 80 % من المهام األقل
اهم�ة، “الكثیر التافه " والتي (�ساهم) �ش�ل طفیف في النتائج. نر� في �عض األح�ان اشخاصًا
مشغولین طول النهار، لكن ما ینجزونه ضئیل جدًا. وهذا ما �حصل دومًا على األغلب ة ألنهم
�عملون �مهمات قلیلة الفائدة بینما ینهم�ون بنشا� او نشاطین �م�ن ان �حدثا اختالفًا فعل�ًا

لشر�اتهم ولمسیرتهم المهن�ة.

والمهمات ذات األهم�ة القصو� التي تؤدیها �ل یوم هي على األغلب األصعب واألعقد،
غیران ما تحصل عل�ه من اجر وهدا�ا عند إتمامها بجدارة هو شيء مذهل ة ولهذا السبب عل�ك ان
ترفض و�عناد العمل �مهمات هي في اسفل اد 80 % بینما لد�ك مهمات في قمة ا د 20 % عل�ك

إنجازها.

وقبل ان تبدا العمل اسأل نفسك دومًا. “هل هذا الواجب هو في قمة اد 20% من نشاطاتي
او في اسفل اد 80%"؟.

قاعدة: قاوم إغراء أداء االش�اء الصغیرة أوًال.

تذ�ر أقَّ ما تختار أداءه تكرارًا س�ص�ح �النتیجة عادة من الصعب التخلي عنها. فإذا
اخترت أق تبدا نهارك �مهمات ذات ق�مة منخفضة فسوف تطور حاًال عادة االستمرار �البدء
�المهمات ذات الق�مة المنخفضة. ول�س هذا نوع العادة التي ترغب بتطو�رها أو االستمرار فیها.
وأصع�ا جزء في أ�ة مهمة �بیرة هو البدء بها من الم�ان نفسه وحالما تبدأ العمل فعًال في واج�ا ذ�
ق�مة، فإنك و�ش�ل طب�عي تندفع نحو االستمرار �ه. إن جزءًا من عقلك یهو� االنشغال �مهمات

ضرور�ة تحدث ف�ك تغییرًا. وعملك هو تغذ�ة هذا الجزء من دماغك �استمرار.

إن مجرد التف�یر ببدء وٕانهاء المهمة الهامة یدفعك و�ساعدك في التغلب على االنهماك.
والحق�قة هي أق فترة الزمن المطلو�ة إلنهاء عمل هام هي غال�ًا ما تكون المدة الزمن�ة نفسها ألداء

عمل غیر هام.

والفرق هو الشعور العظ�م �الفخر، والرضا عن النفس عند إنهائك شیئًا مهماوقّ�مًا. بینما،
عندما تنهي عمًال ذا ق�مة ضئیلة و�الفترة الزمن�ة نفسهاوالطاقة، نفسها ستحصل على القلیل من



االكتفاء والرضا عن النفس او قد ال تحصل على ا� منهما. إن إدارة الوقت هي في الحق�قة إدارة
الح�اة، وٕادارة الشخص�ة. وهي الدافع الذ� یجعلك تس�طر على تتا�ع األحداث. وٕادارة الوقت تس�طر
على ما ستفعله الحقاوستكون دومًا حرًا في اخت�ار المهمة التي ستؤدیها ف�ما �عد. وٕان قدرتك على
االخت�ار بین المهم وغیر المهم هو مفتاح الس�طرة على نجاحك في الح�اة وفي العمل. والناس
المنتجون والمؤثرون یلزمون انفسهم �البدء �األعمال الهامة قبل غیرهم. فهم یجبرون انفسهم على
اكل الضفدعة، مهما �ان نوعها. ونتیجة لذلك ینجزون اسرع من الشخص العاد� و��ونون في

النها�ة اكثر سعادة. وعل�ك ان تنهي طر�قة العمل هذه مثلهم..

 

الخالصة:

اكتب قائمة ��ل أهدافك الرئ�سة ونشاطاتك، ومشروعاتك، ومسؤول�اتك في ح�اتك الیوم.
وحدّد أ�أ منها هو المهم، أو �م�ن أن ��ون في قمة اد 0 1 % أو 20 % من المهمات التي

تمّثل أو �م�ن أن تمثل 80 أو 90 % من نتائجك؟

أوجد حأل منذ الیوم لكل ما تمضي ف�ه وقتا أكثر وأكثر �األش�اء القلیلة التي ستحدث
تغییرا في ح�اتك وفي مسیرتك المهن�ة، وخفف من الوقت الذ� تنجز ف�ه مهمات ونشاطات قلیلة

الفائدة.



 



4
ضع �عین االعت�ار نتائج االمور

 

�ل رجل أص�ح عظ�ما، و�ل رجل ناجح في ح�اته، نجد أنه سّخر طاقاته �اتجاه قناة
واحدة مخصّصة.

أورسون سو�ت ماردن

 

إن عالمة المفّ�ر المتفوق هو في قدرته او قدرتها على التنبؤ �ش�ل دقی� بنتائج األمور
التي انجزت او التي لم تنجز. إن نتائج األمور المقّدرة أل�ة مهمة او نشا� هي مفتاح تحدید مد�
اهمیته �الفعل �النس�ة لك ولشر�تك. وطر�قة تقدیر اهم�ة المهمة هذه هي في تحدید ما هي

ضفدعتك القادمة �الفعل.

ما استنتج الد�تور إدوارد �انفیلد من جامعة هارفارد، �عد اكثر من خمسین عامًا من ال�حث
�أن (منظور الوقت الطو�ل ) هواهم التنبؤات الفر�دة والدق�قة في الحر�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة

المتصاعدة في امر��ا.

إن منظور الوقت الطو�ل اص�ح اكثر اهم�ة من خلف�ة العائلة، والثقافة، والم�انة، والذ�اء
والعالقات، او إجماًال ا� عامل آخر مفرد �حّدد نجاحك في الح�اة وفي العمل. إن موقفك تجاه
الوقت (افقك الزمني ) له وقع �بیر على سلو�ك واخت�اراتك. إن األشخاص الذین لدیهم رؤ�ة �عیدة
المد� لح�اتهم وسیرتهم المهن�ة یتخذون دومًا قرارات حول وقتهم ونشاطاتهم افضل ��ثیر من

األشخاص الذین لدیهم تف�یر ضئیل حول المستقبل.

قاعدة: إن التف�یر المطول ُلحشن من صنع قرار قصیر المد�. الناس الناجحون لدیهم توّجه
مستقبلي واضح، فهم �فّ�رون لمدة خمسة او عشرة اعوام او حتى عشر�ن عامًا �ما یتعل�
�مستقبلهم. وهم �حللّون اخت�اراتهم وسلو�هم في الوقت الحاضر لیتأكدوا من انهم یتالءمون مع



مستقبلهم ال�عید المد� الذ� یرغبون �ه. وفي عملك، عندما تكون لد�ك ف�رة واضحة ّعما هو مهم
فعًال على المد� الطو�ل �ص�ح من السهل اتخاذ قرارات افضل حول اولو�اتك على المد� القصیر.

و�التعر�ف فإن الشيء المهم له نتائج �امنة على المد� الطو�ل. والشيء المهم له قلیل من
النتائج الكامنة على المد� الطو�ل او قد ال تكون له نتائج على اإلطالق، وقبل ان تبدا �أ� شيء،

عل�ك ان تسأل نفسك دومًا، “ما هي النتائج العمل�ة لفعل هذه المهمة او عدم فعلها؟".

قاعدة: إن الن�ة المستقبل�ة توفر وتحدد على االغلب أفعالك الحاضرة.

�لما توضحت نوا�اك المستقبل�ة ازداد التأثیر وتوّضح ما تفعله في اللحظة الراهنة. و�رؤ�ة
واضحة �عیدة المد� تستط�ع ان تقّوم نشاطك �ش�ل افضل في الوقت الحاضر وتؤ�د �أنك مثابر

تجاه ما تود إنهاءه حق�قة.

والناس الناجحون هم الذین یرغبون بتأجیل الفائدة و�قدمون تضح�ات على المد� القصیر
مما یجعلهم �ستمتعون اكثر و�حصلون على جوائز اعظم على المد� الطو�ل. والفاشلون على
النق�ض، �فّ�رون اكثر �المتع قصیرة األمد و�توجهون م�اشرة للرضاواالرت�اح وال �ف�رون �ثیرًا في

مستقبلهم �عید المد�.

�قول و�نس وتیلي، وهو من انصار النشا�: “الناس الفاشلون �فعلون ما یر�ح اعصابهم بینما
�قوم الناجحون بإنجاز اهدافهم ". على سبیل المثال المجيء إلى العمل �اكرًا، والقراءة �انتظام في
مجال عملك، وااللتحاق بدورات لتحسین مهاراتك، والتر�یز على المهمات ذات الق�مة العال�ة في
عملك تشترك جم�عها في الحصول على تأثیر إیجابي �بیر في مستقبلك. ومن جهة اخر� فإن
المجيء إلى العمل في آخر لحظة وقراءة الصحف، وشرب القهوة، وٕاقامة عالقات مع زمالئك في
العمل هي امور مبهجة وممتعة على المد� القصیر، غیر انها تؤد� في النها�ة إلى تأخیر الترق�ة،

وعدم اإلنجاز، وخی�ة األمل على المد� الطو�ل.

إذا �ان لد�ك مهمة او نشاطًا لهما نتیجة متوقعة عظ�مة، اجعلهما في قمة اولو�اتك وابدا
بهما م�اشرة. وٕاذا �انت لشيء ما نتائج سلب�ة و�بیرة متوقعة إذا لم ینجز �سرعة س�ص�ح ا�ضًا في

قمة اولو�اتك. ومهما تكن ضفدعتك تجّرعها �أول فعل تفعله.



إن قابل�ة العمل تتطّلب الحر�ة. و�لما �ان التأثیر عظ�ماوٕایجاب�ًا أل� فعل او سلوك تسلكه
في ح�اتك، طالما عرفته بوضوح، �انت اإلثارة اكبر في التغلب على المماطلة وٕانجازه �سرعة. اهتم
�التر�یز وتحّرك قدمًا �البدء �استمرار وٕانهاء هذه المهمات التي ستترك تغییرًا رئ�سًا على شر�تك

وعلى مستقبلك.

س�مضي الوقت على ا� حاٍل والسؤال الوحید هو �یف نستثمره؟ واین سننهي نها�ة األساب�ع
واألشهر التي مضت؟ واین ستنتهي مسألة اعت�ارك لنتائج اعمالك على المد� القصیر؟

إن التف�یر �استمرار حول نتائج األمور الكامنة �النس�ة الخت�اراتك، وقراراتك، وسلو�ك هو
من اهم الطرق لتحدید اولو�اتك �صدق في عملك وفي ح�اتك الشخص�ة.

 

الخالصة:

أعد النظر في الئحة مهماتك، ونشاطاتك، ومشروعاتك �انتظام، واسأل نفسك �استمرار
"أّ� مشروع أو نشا�، إذا 1 دیته �ش�ل ممتاز و�الوقت المحدد، له وقع إیجابي عظ�م على

ح�اتي؟”

ومهما �ان االمر فإن هذا س�ساعدك �ثیرا، رتّ�ه �هدف، وضع خطة إلنجازه، بدأ العمل
بخطتك م�اشرة وتذ�ر �لمات غوته الرائعة، "ابدأ ف�! وسیبدأ العقل �التف�یر استمر وستنتهي

المهمة “.



 



5
مارس طر�قة (1، ب، ج، د) على التوالي

 

أول قانون للنجاح هو التر�یز وتوج�ه �ل الطاقات نحو نقطة واحدة، واالتجاه م�اشرة إلى
تلك النقطة، دون االلتفات �مینَا أو �سارَا

و�ل�ام ماثیوس

 

�لما اولیت تف�یرًا اّثر في التخط�� وترتیب األولو�ات قبل ان تبدا انجزت اش�اء اهم
واسرعت �أدائها حالما تبدا. و�لما �انت المهمة ذات ق�مة وثمینة تحفزت اكثر للتغلب على
المماطلة والتشبث �العمل. إن طر�قة ا، ب، ج، د، �، هي اسلوب ناجع في ترتیب األولو�ات
تستط�ع ان تستخدمه �ل یوم و�جعلك من اكثر األشخاص فعال�ة وتأثیرًا في مجالك. وهذا األسلوب

�س�� للغا�ة وفّعال.

وتكمن قوة هذا األسلوب في �ساطته. انظر �یف �عمل، تبدأ �قائمة ��ل األش�اء التي عل�ك
إنجازها في الیوم التالي، ف�ر على الورق.

�عدها ضع ا، ب، ج، د، ه امام �ل ع�ارة في قائمتك قبل ان تبدا �أول مهمة.

إن ع�ارة (1) هي شيء ما مهم جدًا، شيء ما عل�ك اداؤه وٕاّال ستتحمل عواقب وخ�مة.
وع�ارة (1) �م�ن ان تكون ز�ارة ز�ون مهم، او إنجاز تقر�ر لمدیرتك تحتاج إل�ه في االجتماع القادم
لمجلس اإلدارة. هذه الع�ارات هي الضفادع في ح�اتك. إذا �ان لد�ك اكثر من (1) �مهمة عل�ك
ان ترّتب هذه المهمات �أولو�ات ��تا�ة: ا - 1، 1 - 2، 1 - 3، وه�ذا امام �ل ع�ارة. إن
المهمة ا-ا هي اكبر وا�شع ضفدعة من بین �ل المهمات. إن ع�ارة (ب) تعّرف على انها مهمة
عل�ك فعلها. غیران نتائجها معتدلة فق�. وهذه الع�ارات هي ضفیدعات في مجال عملك. وهذا �عني
ان احدًا ما �م�ن ان �ص�ح حز�ناومتضا�قًا إذا لم تؤد هذه المهمات، غیر انه ال شيء مهم �أهم�ة



المهمة (1)0 إن استعادة رسالة تلفون�ة غیر مهمة او إعادة النظر في البر�د اإللكتروني �م�ن ان
تكون المهمة (ب).

والقاعدة هي ان ال تبدا �المهمة “ب" طالما ان المهمة (1) لم تنته �عد. وعل�ك اال تكون ابدًا
مذهوًال �ضفیدعة بینما تجلس هناك ضفدعة تنتظران تأكلها.

والمهمة ل!) تعّرف على انها شيء ما �حسن �ك ان تؤد�ه، لكن لد�ه نتائج على اإلطالق
سواء فعلته ام لم تفعله. و المهمة (ج) تتضمن محادثة تلفون�ة مع صدی�، او احتساء فنجان قهوة
او تناول غداء عمل مع زمیل، او إنهاء �عض األعمال الشخص�ة خالل ساعات العمل. وهذا النوع

من النشا� ل�س له ا� تأثیر على اإلطالق في مجال عملك.

والمهمة (د) تعّرف على انها شيء ما �م�ن ان تو�له إلى شخص آخر. والقاعدة هي ان
تو�ل �ل شيء تستط�ع اداءه إلى شخص ما حتى تستط�ع ان تتفرغ للمهام (1) والتي ال �ستط�ع

احد غیرك ان یؤدیها.

والمهمة (�) تعّرف على انها شيء ما �م�ن ان تحذفه �ل�ًا دون ان �سّبب ا� فرق، وهي
مهمة �انت هامة في وقت ما غیر انها لم تعد مناس�ة لك وال لغیرك على اإلطالق. وغال�ًا ما تكون

شیئًا ما تستط�ع ان تستمر �ه �ح�م العادة او ألنك تستمتع �ه.

و�عد تطبی� طر�قة ا، ب،ج، د، هـفي قائمتك، ستص�ح منظمًا للغا�ة ومستعدًا ألداء اش�اء
مهمة و�ش�ل اسرع.

إن مفتاح تطبی� طر�قة ا، ب، ج، د، هـفي العمل هو في الضغ� على نفسك للبدء في
المهمة (1 - ا) م�اشرة والم�وث عندها إلى ان تنتهي. استخدم قوة إرادتك في االستمرار وال�قاء في
اداء هذا العمل الوحید، المهمة األهم التي �م�نك إنجازها. �ل الضفدعة �امالوال تتوّقف إلى ان

تنتهي تمامًا.

إن قدرتك على التف�یر �عم� وتحلیل قائمة عملك وتحدید المهمة (1-ا) هي الحافز
لمستو�ات عال�ة من اإلنجاز والكثیر من تقدیر الذات، واحترام النفس، واالعتزاز الشخصي.



عندما تطّور عادة التر�یز على (1 -ا) النشا� األكثر اهم�ة، واكل ضفدعتك، فستتبدأ �فعل
اكثر مما �فعله شخصان او ثالثة من حولك.

 

الخالصة:

أعد النظر في قائمة العمل �ش�ل صح�ح االق وضع أ، ب،ج، د، ! أمام �ل مهمة أو
نشا�. اختر العمل أو المشروع (1 -ا ) وابدأ العمل �ه م�اشرة واض�� نفسك للتفرغ لهذه المهمة
تماما إلى ان تنتص. مارس طر�قة أ، ب،ج، د، ! �ل یوم وعلى �ل فعل أو قائمة مشروعات، قبل
أن تبدأ العمل، في الشهر القادم. وخالل هذا الوقت، ستطّور عادة البدء والعمل �المهام ذات

االولو�ات العال�ة مما یجعل مستقبلك مضمونا.



 



6
ر�ز على المواقع ذات النتائج االساس�ة

 

عندما تّر�ز على �ل مصدر جسد�ا �ان أم عقل�ا فإن قوة الشخص لحل المش�لة
تتضاعف �شدة.

نورمان فینسنت بیل

 

“لماذا انا موجود في قائمة اسماء العاملین ومرت�اتهم؟" هذا السؤال من اهم األسئلة التي تلقى
علیناونجیب علیها، مرات ومرات عدیدة، من خالل سیرتنا المهن�ة.

و�ما �حدث، فإن اغلب األشخاص ل�سوا متأكدین تمامًا حول سبب وجودهم في قائمة
العاملین ومرت�اتهم. فإذا لم ��ن لد�ك وضوح ناصع حول سبب وجودك في قائمة العاملین ومرت�اتهم
وما هي النتائج التي تؤجر علیها �عد اإلنجاز، فمن الصعب عل�ك ان تؤد� ما بوسعك، وان

تحصل على اجر اكبر، وتترقى �ش�ل اسرع.

و�أ�س� المعاني، الجواب هو انك ُتستخدم �ي تحق� نتائج معینة. فاألجر او الدخل هو
تسدید لنوع و�ّم محّدد من العمل �شارك ف�ه اآلخرون إلبداع منتج ما او خدمة یدفع الز�ائن إزاءها

ماًال.

و�ل عمل �م�ن أق ینقسم إلى خمسة أو س�عة مواقع إنتاج�ة ومن النادر أق ��وق أكثر من
هذا. وهذه هي النتائج التي تمأل مسؤول�اتك على اإلطالق و�ش�ل إیجابي وتساهم بها في منظمتك
إلى أقصى درجة. إن المواقع ذات النتائج األساس�ة هي شبیهة بوظائف الجسم الفعل�ة، مثل التي
ُ�ستدل علیها عن طر�� ضغ� الدم، حالة القلب، وحالة التنفس، ونشا� موجات الدماغ، إن غ�اب
احد هذه الوظائف الفعل�ة �قود إلى موت الكائن الحي. و �الطر�قة نفسها، فإن فشلك في إنجاز

موقع فعلي في عملك �م�ن ان �قود إلى القضاء على العمل برمته.



على سبیل المثال إن مواقع النتائج األساس�ة في اإلدارة، هي التخط��، والتنظ�م، إمد اد
الموظفین، التو�یل، اإلشراف، والق�اس، و�تا�ة التقار�ر.

هذه هي المواقع التي یجب على المدیران �حصل على نتائجها لینجح في موقعه او موقعها
في المسؤول�ة. من الواجب ان ��ون لد�ك معرفة ومهارات ضرور�ة. وهذه الطل�ات تتغیر دومًا.
عل�ك ان تطّور من تصم�م المنافسات والتي تم�ّنك من اداء عملك في المقام األول. غیران مواقع

النتائج هي دائمًا مر�ز عملك وتحّدد نجاحك او فشلك في العمل.

موقع النتیجة األساس�ة هو شيء ما عل�ك إنجازه لتنجح في عملك. وهو اساس المهمة
المسؤول عنها تمامًا. فإذا لم تؤدها لن �ستط�ع احد غیرك ان یؤدیها. إن مواقع النتائج األساس�ة
هي نشا� تحت س�طرتك. إنها نتاج عملك الذ� �ص�ح دخًال او عامل مساهمة في عمل اآلخر�ن.

إن نقطة البدا�ة لإلنجاز الكبیر �النس�ة لك هي ان تتعّرف اوًال على مواقع النتائج األساس�ة
لعملك، ناقشها مع مدیرك في العمل. واكتب قائمة لحصیلة مسؤول�اتك وتأكد من ان الناس الذین

هم اعلى منك، والذین هم في المستو� نفسه، والذین هم ادنى منك هم متوافقون معك.

على سبیل المثال، �النس�ة ل�ائع ما فإن التوقع وفتح حسا�ات جدیدة هو موقع نتیجة
اساسي. هذا النشا� هو المفتاح لعمل�ة الب�ع الداخل�ة. �ما ان إغالق ب�عة هو موقع نتیجة اساسي
آخر. عندما تعقد الب�عة فإنها تحّفز النشاطات لكثیر من الناس اآلخر�ن إلنتاج وطرح منتج او

خدمة.

و�النس�ة لمالك الشر�ة او المدیر التنفیذ� فإن التفاوض من اجل قرض مصرفي هو موقع
نتیجة اساسي. �ما ان توظیف الناس �ش�ل صح�ح والتفو�ض �ش�ل فّعال �الهما موقعا نتائج
اساس�ان. �ما ان اعمال الس�رتار�ة، واالستق�ال وط�اعة رسالة او الرد على الم�المات الهاتف�ة
وتحو�ل الطلب �سرعة و�ش�ل فّعال تعّرف على انها مواقع نتائج اساس�ة. وقدرة الناس على إنجاز
هذه المهمات �سرعة و�إتقان �بیر تحّدد اجرهم وترقیتهم. وحالما تحّدد مواقع النتائج األساس�ة لد�ك،
فإن الخطوة الثان�ة هي ان تصّنف نفسك في ق�اس نسبي من واحد إلى عشرة في �ل واحد من هذه
المواقع. في اّ� منها تكون قوّ�اواین تكون ضع�فًا؟ ومتى تحوز على النتائج الممتازة ومتى تكون في



ادنى درجات اإلنجاز؟. إل�ك القاعدة: إن اضعف مواقع النتائج لد�ك تعّین االرتفاع الذ� تستخدم
ف�ه مهاراتك وقدراتك ال�اق�ة.

وتقول القاعدة: إنك تستط�ع استثنائ�ًا في ستة من اصل س�عة مواقع نتائج ان تنجح لكن في
الحق�قة ستكون ضع�فًا في السا�عة، وٕانجازك الضعیف في السا�عة س�شدك إلى الوراء ُو�حّدد مد�
إنجازك لكل مهاراتك األخر�. وسیلعب هذا الضعف دور جر�مة الدواء للتأثیر عل�ك، وس��ون سب�ًا

م�اشرًا للمشاكسة والشعور �اإلح�ا�.

على سبیل المثال إن التفاوض هو موقع نتیجة اساسي �النس�ة للمدیر. هذه المهارة هي
النقطة المعتدلة للموقع والتي تمّ�ن المدیر من ان یدیر عمله، و�حصل على النتائج من خالل
اآلخر�ن. والمدیر الذ� ال �ستط�ع ان یتفاوض من المحتمل ان یتراجع عن استخدام �ل مهاراته في
اعلى مستو� من التأثیر. إن مهارات التفاوض الضع�فة وحدها �م�ن ان تؤد� إلى فشل العمل.
احد األس�اب الرئ�سة للمماطلة والتأخر في مجال العمل هوان الناس یتحاشون األعمال والنشاطات
في المواقع التي عملوا فیها �ش�ل ضعیف في الماضي. بدًال من وضع هدف ماوخطة لتحسینه في
مجال خاص، فإن اغلب الناس یتحاشون الموقع تمامًا، مما یز�د األمر سوءًا. نق�ض ذلك هوانه
�لما اص�حت �ارعًا في مهارة ما، و�لما تحفّزت إلنجازها، قّلت مماطلتك، وازداد تصم�مك على

إنهائها.

والحق�قة هي ان لكل شخص نقا� قوة ونقا� ضعف. ارفض ان تعقلن، وان تبرر، او تدافع
عن مواقع الضعف لد�ك. وعوضًا عن هذا، اعرفها بوضوح. حّدد هدفاوضع خطة لتص�ح جیدًا في
�ل موقع من هذه المواقع. فق� ف�را من المم�ن ان تحذف مهارة عملّ�ة واحدة فق� من قمة إنجازك

في العمل.

وهنا احد اهم األسئلة التي عل�ك طرحهاواإلجا�ة عنها دائمًا: “هل من المم�ن ان ��ون
لمهارة واحدة، إذا طّورتهاوادیتها على اكمل وجه، ان ��ون لهاوقع إیجابي عظ�م على مسیرتي

المهن�ة؟".



عل�ك ان تستخدم هذا السؤال ل�قود مسیرتك المهن�ة طوال ح�اتك. وانظر إلى نفسك عند
اإلجا�ة عن هذا السؤال. من المحتمل انك تعرفها.

اسأل مدیرك السؤال نفسه، واسأل زمالءك في العمل. اسأل اصدقاءك وعائلتك. ومهما ��ن
الجواب، ا�حث عنه واعمل لرفع إنجازك في هذا المجال. إن إحد� اسرع الطرق وافضلها للقضاء
على المماطلة واداء األش�اء �ش�ل اسرع هوان تص�ح ممتازًا تمامًا في مواقع النتائج األساس�ة. وهذا

شيء مهم اكثر من ا� شيء آخر تفعله خالل مسیرتك المهن�ة.

 

الخالصة:

تعّرف على مواقع النتائج األساس�ة في عملك. ما هي؟ اكتب في األسفل المواقع التي
عل�ك إنجازها ل��ون عملك على أكمل وجه. أع! نفسك درجة من واحدة إلى عشرة في �ل واحد
منها. و�عدها حّدد مفتاحأ لمهارة واحدة، إذا أدیتها �ش�ل جید �م�ن ان تساعدك في مجمل

عملك.

قّدم هذه القائمة لمدیرك وناقشه أو ناقشها فیها. عل�ك ان تستدعي النتیجة الجیدة واثد�ح
و�م�ن أن تص�ح في مجال أفضل عندما تنفتح أمام نتائج عمل للناس االخر�ن. وناقش نتائجك
مع موظف�ك وزمالئك في العمل. وتحّدث معهم. اجعل من هذا التحلیل عادة منتظمة تمارسها

طیلة ح�اتك المهن�ة. ال تتوقف عن التحسین والتطو�ر هذا القراروحده �م�ن أن �غّیر ح�اتك.



 



7
ات�ع قانون الكفاءة المفروضة

 

التر�یز في أصدق حاالته، وفي ش�له الخالص، �عني القدرة على توج�ه العقل �اتجاه
شيء وحید منعزل ومتفرد.

�ومار

 

�قول قانون الكفاءة المفروضة: “ال یوجد وقت �اف ابدًا لفعل �ل شيء، لكن هناك
دائماوقت �اف لفعل الشيء المهم ".

�ع�ارة اخر�، ال تستط�ع ان تأكل �ل ضفیدعة او ضفدعة في ال�حیرة، لكن �م�نك ان تأكل
األكبر واأل�شع، وهذا �اف، على األقل �النس�ة لتوفر الوقت. وعندما یدر�ك الوقت ولم تنه �عد
المهمة األساس�ة او المشروع الذ� یبدو جّد�ًا فستجد دائمًا الوقت إلنجازه، وعلى األغلب في آخر
لحظة عل�ك ان تبدا م��رًا، وان تظّل متأخرًا، وعل�ك ان تجبر نفسك على إنهاء العمل على ان

تواجه العواقب السلب�ة التي ستنتا�ك ف�ما إذا لم تنِه العمل في الوقت المحّدد.

قاعدة: ال ِلوجد الوقت الكافي أبدًا لفعل �ل ما تود فعله.

والحق�قة هي ان الشخص العاد� �عمل في هذه األ�ام بنس�ة 0 11 إلى 130 �المئة من
طاقته. وتظّل األعمال والمسؤول�ات متراكمة. والكثیر منا لد�ه �ومة من مواد القراءة عل�ه االّطالع
علیها. تتضمن إحد� الدراسات حدیثًا �أن المدیر التنفیذ� العاد� یتراكم عل�ه من 0 30-. 40
ساعة للمطالعة والمشار�ع سواء في المنزل ام في الم�تب. هذا �عني ان الوقت ال ��ف�ه ابدًا. ضع
هذا التف�یر في عقلك و�ل ما تأمله هوان تكون في قمة اهم مسؤول�اتك. وعلى اآلخر�ن ان ینتظروا.



�قول �ثیر من الناس إنهم یؤدون افضل تحت ضغ� نها�ة المدة. ولسوء الح�، تشیر
سنوات من ال�حوث �أن هذا من النادر ان ��ون صح�حًا.

وتحت ضغ� نها�ة المدة، فإن اإلبداع الذاتي على األغلب من خالل المماطلة واإلهمال،
یجعل الكثیر�ن من الناس �عانون من ضغ� �بیر، وارتكاب اخطاء اكثر، وٕاعادة الكثیر من
المهمات في �ونهم تحت ظروف اخر�. وتقود على األغلب األخطاء الواقعة تحت تأثیر نها�ة المدة
المحددة إلى اعطاب وتكّلف الكثیر من التسرع مما �قود إلى خسائر مال�ة حق�ق�ة على المد�
الطو�ل. والعمل في �عض األح�ان �أخذ �الفعل وقتًا اكثر إلنهائه عندما یندفع الناس إلنهائه في

آخر دق�قة مما یتوّجب علیهم إعادته.

�م�ن ان تستخدم ثالثة اسئلة �انتظام لت�قى مرّ�زًا على اهم مهامك التي عل�ك إنهاؤها في
الجدول.

 

والسؤال االول هو: "ما هي نشاطاتي االعلى ق�مة؟"

و�طر�قة اخر�: ما هي اكبر الضفادع التي عل�ك اكلها لتنجز اعظم إسهام في منظمتك؟
وفي عائلتك؟ وفي ح�اتك �ش�ل عام؟. وهذا هواهم األسئلة التي عل�ك طرحهاواإلجا�ة عنها. ما هي
نشاطاتك األعلى ق�مة؟ اوًال، فّ�ر بهذا من خالل نفسك. �عدها، اسأل مدیرك. واسأل زمالءك في
العمل ومعاون�ك. اسأل اصدقاءك وعائلتك. ومثل التر�یز على عدسة الكامیرا، عل�ك ان توّضح

تماما نشاطاتك ذات الق�مة العال�ة قبل ان تبدا �العمل.

والسؤال الثاني الذ� عل�ك أن تطرحه على نفسك �استمرار "ماذا علي أن أفعل؟ إن أدِشه
جیدًا؟ وهل سُ�ْحدِث تخییرًا حق�ق�ًا؟"

�أتي هذا السؤال من بیتر در�ر، المدیر اإلدار�. وهو من اهم األسئلة �لها إلنجاز التأثیر
الشخصي. ما هو الشيء الذ� تستط�ع فعله، وٕاذا فعلته جیدًا �م�ن ان �حدث تغییرًا حق�ق�ًا في

ح�اتك؟.



هذا �شیر إلى شيء ما تستط�ع فعله انت فق�. وٕاذا لم تفعله فلن �ستط�ع احد غیرك فعله.
لكن إذا فعلته افعله، افعله جیدًا، وس�حدث تغییرًا حق�ق�ًا في ح�اتك وفي مسیرتك المهن�ة. ما هو؟ ما

هي ضفدعتك في عملك؟.

في �ل ساعة وفي �ل یوم �م�نك ان تسأل نفسك هذا السؤال وس��ون هناك جواب خاص،
وعملك هوان تكون واضحًا في إجابتك و�عدها ان تبداوتعمل في هذه المهمة قبل ا� شيء آخر.

والسؤال الثالث هو: "ما هو الشيء االكثر ق�مة بین ما أؤد�ه �ش�ل صح�ح حال�ًا؟"

و�ع�ارة اخر�، “ما هي اكبر ضفدعة بین جم�ع الضفادع في اللحظة الراهنة؟".

وهذا هو لب السؤال في إدارة الوقت وسؤاله هو مفتاح التغلب على المماطلة والوصول إلى
شخص عالي اإلنتاج، و�ل ساعة من �ل یوم توجد إجا�ة على هذا السؤال. وعملك هوان تسأل
نفسك هذا السؤال، مرات ومرات عدیدة والعمل دومًا على اإلجا�ة عل�ه مهما �انت اإلجا�ة. ادِّ

األش�اء األولى اوًال، والثان�ة ال تؤدها على اإلطالق. و�ما �قول غوته:

“إن األش�اء التي تهمك یجب اال تكون تحت رحمة األش�اء ذات الق�مة األقل ".

و�لما �انت إجابتك دق�قة عن هذه األسئلة، من السهل عل�ك ان ترّتب اولو�اتك بوضوح،
وان تتغلب على المماطلة، وان تبدا بنشا� واحد �مّثل اهم األش�اء التي تأخذ من وقتك إلنجازها.

 

الخالصة:

إن أهم أدوات التف�یر القو�ة للنجاح هي قدرتك على الفصل بین أولو�ة وأخر�. یلزمك
�ضع دقائ� �ل یوم لتجلس هادئا دون تشو�ش. وخالل هذا الوقت، استرخ وفّكر ف�! �عملك

ونشاطاتك، من دون ضغ� أو تأثیر

وفي �ل قض�ة على االغلب، وخالل هذا الوقت من العزلة، سوف تتلّقى رؤ� ممتعة
وأفكارا توفر الكثیر من وقتك ف�ما إذا طّ�قتها على العمل. وستجرب أح�انا اختراقات ستغّیر وجهة

ح�اتك وعملك.
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استعد تمامًا قبل أق تبدأ

 

ال یهّم مستو� مقدرتك، فلد�ك طاقات �امنة أكثر مما تستط�ع أن تنّم�ه في دورة الزمن.

ج�مس ت. م�ا�

 

إّن افضل الطرق للتغلب على المماطلة واداء األش�اء �ش�ل اسرع هوان تجعل �ل شيء
تحتاجه في متناول یدك قبل ان تبدا. وعندما تستعد تمامًا، تص�ح مثل البندق�ة المحشوة او رامي

السهم بوتر مشدود في القوس. تحتاج لدفعة دماغ صغیرة لتندفع وتبدا اكثر مهامك ق�مة.

وهذا �ش�ه تحضیر �ل شيء إلعداد وج�ة �املة مثل ضفدعة �بیرة، عل�ك ان تحّضر �ل
المقادیر على الطاولة امامك وتبدا بخل� المقادیر معًا لتحضیر العشاء، �ل خطوة بزمن محّدد.

ابدا بتنظیف مقعدك او م�ان عملك على ان �حو� مهّمة واحدة فق� امامك. وٕاذا اقتضت
الضرورة ضع �ل شيء على األرض او على الطاولة خلفك. اجمع �افة المعلومات، والتقار�ر،
والتفاصیل، واألوراق، وادوات العمل التي تتطّلب منك إنهاءها. ضعها في متناول یدك �حیث
تستط�ع ان تصل إلیها من غیران تنهض او تتحرك �ثیرًا. �ن متأكدا �أن �ل ادوات الكتا�ة،
واقراص الكمبیوتر، وشفرات الدخول، وعناو�ن البر�د اإللكتروني، و�ل شيء آخر تحتاجه امامك
لتبداوتستمر �العمل إلى ان ینتهي. رّتب م�ان عملك �حیث �ص�ح مر�حًا، وجّذا�ًا، ومعینًا للعمل
فترات طو�لة، و�ش�ل خاص تأكد من الكرسي المر�ح الذ� یدعم ظهرك و�سمح لقدم�ك �حر�ة
الحر�ة والث�ات على األرض. �أخذ األشخاص المنتجون وقتًا البتكار م�ان عمل �ستمتعون �ه
لقضاء اوقاتهم. و�لما �ان م�ان عملك نظ�فاومرت�ًا قبل ان تبدا، �ان من األسهل لك ان تبداوان

تستّمر.



وٕاحد� اهم األسالیب العظ�مة للتغلب على المماطلة (اكل الضفادع ) هي في إنجاز �ل
شيء تمامًا لالستعداد للعمل مقدمًا. وعندما �حّضر �ل شيء �الترتیب و�التتا�ع، ستشعر اكثر
بإنهاء العمل. من المدهش �م�ة الكتب التي لم تكتب، و�م�ة الدرجات التي لم تكتمل، و�م�ة
المشروعات التي تغّیر الح�اة والتي لم تبدا بها �عد حین �فشل الناس في اتخاذ الخطوة األولى

لتحضیر �ل شيء مس�قًا.

تجذب لوس انجلوس الناس من جم�ع انحاء امر��اوالذین �حلمون ��تا�ة مخطو� سینمائي
ناجح و��عه إلى احد االستودیوهات في المنطقة. یتوجهون نحو لوس انجلوس و�ؤّدون اعماًال ذات

مستو� منخفض عدة سنوات بینما �حلمون ��تا�ة و��ع مخطو� مشهور (جماهیر�).

ارسلت لوس انجلوس تا�مز، حدیثًا، تقر�رًا حول و�لشر بولفارد لمقابلة عابر� سبیل. وعندما
جاء الناس، سألهم سؤاالواحدًا: “من این جاء مخطوط�م؟".

واجاب ثالثة من اصل ار�عة من عابر� السبیل: “انجزنا اغل�ه ".

والحق�قة المؤسفة ان ع�ارة “انجزنا اغل�ه" تعني على األغلب: “لم نبدأ �ه �عد" ال تدع هذا
�حدث معك.

عندما تجلس وامامك �ل شيء، مستعدًا لالنطالق، فإن لغة جسدك تفترض إنجازًا عال�ًا.
اجلس مستق�مًا، اجلس إلى األمام، و�عیدًا عن ظهر الكرسي. اجعل نفسك شخصًا �اف�ًا -وفّعاًال-
وذا اداٍء عالٍي �عدها، التق� اول فقرة وقل لنفسك: “دعنا نبدأ العمل ". وابدا �ه. وحالما تبدا، استمر

بهذا إلى ان تنهي العمل.

 

الخالصة:

أل� نظرة مح�مة على مقعدك، وم�ت�ك، سواء في المنزل أ م في الم�تب. واسأل نفسك:
.CS ما نوع الشخص الذ� �عمل في بیئة مثل هذه"



و�لما �انت بیئة عملك نظ�فة، ومرت�ة شعرت �أنك أكثر إیجاب�ة، وٕانتاجا، وثقة. والحل
الیوم هو في تنظیف مقعدك وم�ت�ك تماما حتى تشعر �الفعال�ة، والرضاواالستعداد لالنطالق �لما

جلست لتعمل.
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أد واج�اتك المنزل�ة

 

إن الوسیلة الوحیدة للنجاح هي أن تؤد� خدمات أكثر وأفضل مما هو متوقع منك، ومهما
�انت المهمة.

اوغ ماندینو

 

إن اداء واج�ك المنزلي هو من اهم م�اد� اإلنتاج الشخص�ة على اإلطالق. تعّلم ما تر�د ان
تتعلمه حتى تستط�ع ان تؤد� عملك �حالة ممتازة. و�لما �نت افضل في اكلك نوعًا معینًا من

الضفادع انخرطت ف�ه اكثر واستطعت ان تنجزه.

والسبب الرئ�س في اإلهمال والمماطلة هو الشعور �عدم الكفاءة، ونقص في الثقة، وعدم
القدرة في موقع اإلنتاج في مهمتك. ان الشعور �الضعف والقصور في موقع ما لهو سبب �اف

إلح�اطك في البدء �العمل على اإلطالق.

ارتِ� دومًا في مهاراتك في مواقع اإلنتاج لد�ك، وتذّ�ر انه إذا لم تكن افضل الیوم، فإن
معرفتك ومهارتك ستكون مهملة بنس�ة سر�عة. و�ما قال، �ارت ر�لي، حارس المرمى في �رة السلة:
“إذا لم تكن تتحّسن فأنت تتراجع ". واحد اكثر األسالیب فائدة في إدارة الوقت هوان تتحّسن في
موقعك األساسي. إن التطو�ر الشخصي والمهني هو من اهم األمور لحف� الوقت. و�لما �نت
افضل في موقعك األساسي �نت اكثر تحّفزًا لالنخرا� ف�ه. و�لما �نت افضل، �لما ازدادت طاقتك
وحماستك. وعندما تعرف اّنك ستؤد� العمل جّیدًا ستجد انه من السهل ان تتغّلب على المماطلة

وتؤد� العمل �ش�ل اسرع وافضل تحت ضغ� ا� ظرف �ان.

�م�ن ان تحدث معلومة صغیرة او مهارة واحدة إضاف�ة فرقًا في قدرتك على اداء العمل
�ش�ل جّید. تعّرف على اهم األش�اء التي تفعلهاو�عدها ضع خطة لترتقي �استمرار �مهاراتك في هذه



المواقع.

 

قاعدة: إن التعلم المستمر هو المطلب االول للنجاح في أ � مجال �ان.

ارفض ان تسمح أل� ضعف او نقص في القدرة في ا� مجال ان یرجعا �ك إلى الوراء.
و�ل شيء في العمل قابل للتعلم. وما یتعلمه اآلخرون �م�نك ان تتعلمه انت ا�ضًا.

عندما بدأت ��تا�ة �تابي األول �نت مح�طًا ألنني �نت استخدم فق� طر�قة (التق� واكتب )
في الط�اعة.

وتأكدت فورًا من انني استط�ع ان اتعلم الط�اعة على اآللة الكات�ة من غیر النظر إلى
الحروف إذا استمر�ت �الكتا�ة وٕاعادة الكتا�ة في 0 30 صفحة ة لذا اشتر�ت برنامج الط�اعة على
اآللة الكات�ة من غیر النظر إلى الحروف لحاسو�ي وتدّر�ت عل�ه لمدة 0 2 إلى 30 دق�قة �ل یوم
ولمدة ثالثة شهور. ومع نها�ة المدة، ط�عت حوالي من 40-. 5 �لمة في الدق�قة. و�هذه المهارة،

استطعت ان اكتب دز�نات من الكتب التي نشرت في �افة انحاء العالم.

 

وافضل األخ�ار هي انك تستط�ع ان تتعلم ا�ة مهارات تحتاجها لتص�ح اكثر إنتاجاوتأثیرًا.
و�م�ن ان تص�ح طا�عًا على اآللة الكات�ة من دون النظر إلى الحروف إذا اقتضى األمر. و�م�ن
ان تص�ح خبیرًا في الكمبیوتر، و�م�ن ان تص�ح مفاوضًا عظ�مًا او �ائعًا خارقًا. و�م�ن ان تتعلم
التحدث إلى الجمهور. و�م�ن ان تتعلم الكتا�ة �ش�ل فّعال وجّید. هذه هي المهارات التي �م�ن ان

تحصل علیها، حالما تّقرر ذلك وتجعلها من اولو�اتك.

اقرا في مجالك لمدة ساعة على األقل یوم�ًا، انهض م��رًا قل�ًال �ل ص�اح واقرا لمدة ثالثین
إلى ستین دق�قة في �تاب او صح�فة تتضمن معلومات تساعدك لتكون اكثر فعال�ة وٕانتاجًا ف�ما

تفعله.



خذ �ل منهاج و�ل حلقة �حث متوفرة في مهاراتك األساس�ة والتي �م�ن ان تساعدك.
واحضر المؤتمرات ومقا�الت العمل في وظ�فتك او مهنتك. واذهب إلى االجتماعات وورشات
العمل. اجلس في المقدمة وسّجل مالحظاتك. وتا�ع التسج�الت اإلذاع�ة للبرامج، وحّدد نفسك لتكون

اكثر الناس معرفة واكثرهم منافسة في مجال عملك.

 

اخیرًا، اصغ إلى البرامج اإلذاع�ة في س�ارتك. حیث یجلس الشخص المتوس� مالك الس�ارة
َخلف المقود حوالي 500-. 100 ساعة �ل سنة وهو �قود من م�ان إلى آخر. حّول وقت الق�ادة
إلى وقت تعّلم. و�م�ن ان تص�ح اذ�ى شخص، واكثرهم استطاعة واجرًا في مجال عملك و��ساطة
عن طر�� االستماع إلى برامج اإلذاعة التعل�م�ة �لما قدت س�ارتك حول العالم. و�لما تعّلمت
وعرفت ازدادت ثقتك بنفسك وشعرت �الحماسة، و�لما اص�حت افضل ازدادت قدرتك على اداء

األكثر في مجال عملك.

و�لما تعّلمت اكثر استطعت ان تتعلم اكثر. و�ما تبني عضالتك الجسد�ة من خالل
التمار�ن الجسد�ة، �م�نك ان تبني عضالت دماغك �التدر�ب العقلي، ول�س هناك حدود إلى ا�

مد� و�أ�ة سرعة �م�ن ان تتقّدم ما عدا الحدود التي تضعها في مخیلتك.

 

الخالصة:

قّرر الیوم أن تبدأ مشروع "افعل هذا لنفسك، �ن تلمیذا مد� الح�اة في إتقانك حرفة ما.
والمدرسة هي ل�ست ضد تعلمك مهنة ما.

ما هي مهاراتك األساس�ة التي تساعدك �ش�ل �بیر لتنجز نتائج أفضل وأسرع؟ وما هي
خالصة المنافسات التي تحتاجها في المستقبل لتتقّدم في مجال عملك؟ ومهما �انت، ضع هدفا،
وضع خطة، وابدأ �التطو�ر وز�ادة قدراتك في هذه المجاالت. وقّرر أن تكون األفضل في �ل ما

تفعله.
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قو مواه�ك الخاصة

 

أذ عملك. ول�س عملك ف�! من دون ز�ادة، لكن زد عل�ه قل�أل من أجل السخاء، وهذه
الز�ادة القلیلة ستساو� ال�قّ�ة.

د�ان بر�فز

 

انت �ارعاولد�ك مواهب وقدرات تجعلك مختلفًا عن ا� شخص حّي آخر. وهناك ضفادع
�م�نك اكلها، او ان تتعّلم اكلها، وتجعلك من اهم األشخاص من بني جیلك. هناك اش�اء محّددة
�م�نك فعلها، او ان تتعلم فعلها، و�م�ن ان تجعلك ذا ق�مة خارقة لنفسك ولآلخر�ن. وعملك هوان
تتعّرف على اماكن التفّرد الخاصة لد�ك، و�عدها تجعل نفسك جّیدًا، بل جیدًا جدًا في هذه األماكن.

وافضل ذخر تستعین �ه، في مجال الس�الن النقد� هو “قدرتك على �سب النقود"0 إن
قدرتك على العمل تمّ�نك من ان تكسب عشرات اآلالف من الدوالرات في ح�اتك �ل سنة و��ساطة
عن طر�� تطبی� معرفتك ومهاراتك في عالمك. وهي مقدرتك على اكل الضفادع خاصة �ش�ل
اسرع وافضل من اآلخر�ن، و�م�ن ان تفقد �ل شيء یخصك، منزلك، س�ارتك، عملك، حسا�ك
المصرفي - لكن طالما ما زالت لد�ك القدرة على الكسب �م�نك ان تسترجعها جم�عًا بل اكثر منها.

خذ حصیلة مواه�ك وقدراتك المنفردة على اسس منتظمة. ما هو الشيء الذ� تؤد�ه جیدًا
�ش�ل خاص؟ �أ� شيء تكون جیدًا؟ ما هو الشي الذ� تؤد�ه �سهوله وجودة ومن الصعو�ة على
األشخاص اآلخر�ن فعله؟ عد إلى مسیرتك المهن�ة، ما هواهم شيء مسؤول عن نجاحك في الح�اة

وفي العمل إلى یومنا هذا؟ وما هي اهم الضفادع التي اكلتها ف�ما مضى؟.

انت مصّمم �ش�ل یجعلك تستمتع �فعل األش�اء نفسها التي تؤدیها �مهارة �بیرة. ما هو
الشيء الذ� تستمتع �فعله اكثر شيء في العمل؟ ما هو نوع الضفادع التي تستمتع اكثر �أكلها؟



والحق�قة دومًا هي انك عندما تستمتع �شيء ما �عني هذا انه من المحتمل ان تكون لد�ك قدرة ذات�ة
�أن تكون ممتازًا في هذا المجال.

وٕاحد� مسؤول�اتك الكبیرة في الح�اة هي تقر�ر ما تحب اداءه فعًال، ثم اداء هذا الشيء
الخاص �ش�ل جید واكثر من جید و��ل جوارحك.

انظر إلى األش�اء المختلفة التي تفعلها ما هو الشيء الذ� تفعله والذ� �ستوجب االمتنان
والمد�ح من الناس اآلخر�ن؟ وما هو الشيء الذ� تفعله و�ؤثر �ش�ل إیجابي على عملك وعلى
إنجاز اآلخر�ن اكثر من ا� شيء آخر؟ الناجحون �ال استثناء هم الذین �ستغلون الوقت في معرفة
ما �فعلونه تماماو�أقصى متعة. و�عرفون ان ما �فعلونه �حدث تغییرًا حق�ق�ًا في عملهم، و�عدها
یرّ�زون على المهمة او على مجال النشا� حصرًا. عل�ك ان ترّ�ز دومًا على افضل طاقاتك
وقدراتك للبدء وٕانهاء المهمات الرئ�سة حیث تم�نك مواه�ك وقدراتك المتفّردة ألدائهما �ش�ل جید

وخل� إسهام هام.

ال تستط�ع ان تفعل �ل شيء، لكنك تستط�ع فعل هذه األش�اء القلیلة التي تبدع فیها، تلك
األش�اء القلیلة التي �م�ن ان تحدث تغییرًا حق�ق�ًا.

 

الخالصة:

اسأل نفسك �استمرار هذه األسئلة األساس�ة: "�أ� شيء أنا جید حق�قة ،؟ ما هو أكثر
شيء أستمتع �ه في عملي؟ ما هو أكثر شيء مسؤول عن نجاحي في الماضي؟ إذا �نت

أستط�ع أن أفعل أّ� عمل على اإلطالق، فما هو هذا العمل؟

إذا ر�حت في ال�انصیب أو أ�ة لع�ة أخر� مبلغا ضخما من اثال و�إم�انك أن تختار أ�
عمل أو أ� جزء من العمل الدائه في المستقبل ال�عید، فما هو العمل الذ� تختاره؟ وما هو نوع
التحضیر الذ� ستنخر� �ه لتص�ح قادرا على أدائه �ش�ل ممتاز؟ مهما �انت اإلجا�ة، ابدأ �ه

الیوم.
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حدد الضوا�� األساس�ة لد�ك

 

ر�ّز �ل أفكارك على المهمة التي بین ید�ك. فأشعة الشمس ال تحرق إلى إذا تجمعت في
البورة.

ألكسندر غراهام بل

 

ما الذ� یجّرك للخلف؟ وما الذ� �عّین السرعة التي تنجز بها اهدافك؟ وما الذ� �حّدد
سرعتك �التحّرك من حیث انت إلى ما تر�د الوصول إل�ه؟ وما الذ� یوقفك او �منعك عن اكل

الضفادع والتي تحدث تغییرًا فعل�ًا؟ لماذا لم تحق� هدفك إلى اآلن؟

هذه هي �عض األسئلة الهامة التي عل�ك طرحها دائماواإلجا�ة عنها في طر�قك إلنجاز
مستو�ات عال�ة من اإلنتاج والتأثیر الشخصي. ومهما �ان الشيء الذ� عل�ك فعله، هناك دومًا
عامل محدود �عّین مد� سرعتك وٕاتقانك في إنجازه. وعملك هوان تدرس المهمة وان تعرف العامل

المحدد او الوقوف عنده، و�عدها عل�ك ان ترّ�ز �ل طاقاتك للتخفیف من نقطة الصدمة هذه.

في الواقع، إن �ل مهمة �بیرة �انت ام صغیرة، هناك عامل واحد �حّدد سرعة إنجازك
الهدف او إتمام العمل. ما هو؟ رّ�ز طاقاتك العقل�ة على هذا المفتاح وس��ون هذا افضل تثمین

الستخدام وقتك وملكاتك.

هذا العامل �م�ن ان ��ون شخصًا �ساعدك او قرارًا تحتاجه، او مصدرًا تتّطل�ه، او ضعفًا
في احد جوانب منظمتك، او ا� شيء آخر. غیران معرفة هذا العامل المحدود س��ون دومًا عملك.

على سبیل المثال، فإن الغرض من العمل هو خل� الز�ائن واالحتفا� بهم. و�فعل هذا
��م�ات �اف�ة ستحظى الشر�ة �فوائد وستنمو وتزدهر �استمرار. في �ل عمل هناك عامل تقیید او



نقطة صدمة تحّدد مد� سرعتك و جودتك في إنجاز غرض الشر�ة. قد ��ون التسو��، او مستو�
المب�عات، او قوة الشراء نفسها هي العامل المقید. وقد تكون تكالیف العمل�ة او طرائ� اإلنتاج. وقد
تكون مستو� السیولة النقد�ة او التكالیف، ُو�حّدد نجاح الشر�ة عن طر�� المنافسة، والز�ائن، او
م�ان السوق الحالي. وٕاحد� هذه العوامل، واكثر من ا � عامل آخر، �حّدد سرعة الشر�ة في
إنجاز اهدافها في النمو والمنفعة. ما هو هذا العامل (السبب )؟. إن التعر�ف الدقی� للعامل المحدود
في أ� عمل�ة والتر�یز عل�ه �م�ن أق یجلب عادة تقدمًا أكثر في مدة زمن�ة أقصر من أ� نشا�

آخر منفرد.

إن قاعدة 20/80 تطب� على ��ح النفس في ح�اتك وفي عملك. وما �عن�ه هذا هوان
80% من ��ح النفس، ا� العوامل التي تجعلك تحجم عن اداء اهدافك هي داخل�ة. هي من
داخلك، وهي من صم�م خصائصك الشخص�ة، وقدراتك، وعاداتك، ونظامك، او منافساتك. إن 20

% من العوامل المحدودة فق� هي من خارجك او من خارج منظمتك.

و�م�ن ان ��ون مفتاح ��ح النفس لد�ك شیئًا ما صغیرًا، غیر واضح �ش�ل خاص. و�تّطلب
هذا �عض األح�ان �أن تضع الئحة ��ل خطوة في العمل�ة وتفحص �ل نشا� لتحدید ما الذ�
�حجمك تمامًا. وفي �عض األح�ان �م�ن ان ��ون إحساسًا سلب�ًا منفردًا او اعتراضًا على �عض

الز�ائن مما �قلص من عمل�ة الب�ع الداخل�ة.

وفي �عض األح�ان �م�ن ان ��ون غ�اب عنصر ما �حجم نمو المب�عات في اإلنتاج او
خ� الخدمات. انظر إلى شر�تك �أمانة وانظر إلى مدرائك، وٕالى زمالئك في العمل، وٕالى اعضاء
فرقتك لتر� ف�ما إذا �ان هناك مفتاح ضعف �حجمك او �حجم شر�تك و�عرقل إنجاز اهدافك

الرئ�سة.

في ح�اتك الخاصة، عل�ك ان تتمسك �اإلخالص عندما تنظر مل�ًا إلى نفسك من اجل
العامل المحدود او المهارة المحدودة التي تحدد سرعتك في إنجاز اهدافك الشخص�ة.

یبدا الناجحون دومًا في تحلیل ��ح النفس لدیهم �طرح هذا السؤال: “ما هو الشيء الموجود
في شخصیتي والذ� یرجعني إلى الخلف "؟ و�قبلون المسؤول�ة �املة و�نظرون إلى انفسهم في �ٍل



من َسبب وجوهر مش�التهم.

استمر في السؤال: “ما الذ� �حّدد السرعة في وصولي إلى النتائج التي ا�غیها؟ “إن تعر�ف
��ح النفس �حدد االستراتیج�ة التي استخدمها من اجل التخفیف منه. والفشل في تعر�ف ��ح النفس
الصح�ح، او تعر�ف ��ح النفس الخطأ، �م�ن ان �قود إلى االتجاه الخاطئ. و�نتهي �ك األمر �حل
المش�لة الخاطئة ". تعرضت شر�ة �بر�، ز�ونة لي، إلى نقص في المب�عات. واستنتج مدیرو
الشر�ة �أن السبب الرئ�س للك�ح هو قوة الب�ع وٕادارته. وانفقوا مبلغًا ضخمًا من النقود إلعادة تنظ�م
اإلدارة وٕاعادة تدر�ب ال�ائعین. ووجدوا اخیرًا �أن السبب األساسي النخفاض المب�عات هو نتیجة
خطأ ارتك�ه محاسب سّعر منتجاتهم مصادفة �سعر �فوق �ثیرًا الشر�ات المنافسة في میدان السوق،

وحالما عّدلت الشر�ة اسعارها عادت المب�عات لالرتفاع وعاد العمل لیجني فوائده.

وخلف �ل ��ح نفس او صدمة سب� ان حدثت وخفّفناها بنجاح، سنجد ��حًا آخر او عامًال
معینًا. ومهماوصلنا إلى العمل في الوقت المحّدد، او اّسسنا سیرة مهن�ة ناجحة، هناك دائمًا عوامل
مقیدة واعناق زجاج تحّدد سرعة تقدمك. وعملك ان تجدهماوترّ�ز طاقاتك لتقل�صهما �أسرع وقت

مم�ن.

ابدا یومك بإزالة مفتاح عن� الزجاجة او ��ح النفس مما یجعلك ممتلئًا �الطاقة والقوة
الشخص�ة، وهذا �حثك على المضي قدمًا إلنهاء العمل. وهناك دومًا عامل محّدد. وغال�ًا ما ��ون

مفتاح ��ح النفس او العامل المحّدد هواهم ضفدعة عل�ك اكلها في هذه اللحظة.

 

الخالصة:

حّدد أهم هدف في ح�اتك منذ الیوم. ما هو؟ وما هو هذا الهدف، الذ� إن أنجزته س��ون
له تأثیر إیجابي عظ�م في ح�اتك؟ وما هي السیرة المهن�ة التي عل�ك إتمامها ل��ون لهاوقع

إیجابي عظ�م في میدان عملك؟

وطالما أنك واضح ف�ما یخص هدفك الرئ�س، اسأل نفسك، "ما الذ� �حّدد سرعة إتمامي
لهذا الهدف؟، ولماذا لم أتّمه إلى االن؟ ما العیب في نفسي الذ� �شدني إلى الخلف؟ ومهما �ان



الجواب، تصّرف فورا. افعل شیئ�ا ما. افعل أّ� شيء، لكن عل�ك ان تبدأ.
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خذ برم�الواحدا فق� �ل مرة

 

ینجز االشخاص ذوو القو� المعتدلة مقارنة و�م�ن أن ینجزوا أكثر إذا فرغوا أنفسهم
تماماو�ال �لل إلى شيء واحد في �ل فترة زمن�ة.

صاموئیل سمایلز

 

هناك َمَثل قد�م �قول: “إذا قسنا �الَقدم س��ون األمر صع�ًا، لكن إذا قسناه بوصة بوصة،
ف�ل شيء سیتم ا". إن اهم الطرق للتغلب على المماطلة هوان تفّرغ عقلك من المهمة الكبیرة التي
امامك، وان ترّ�ز على فعل واحد تستط�ع فعله. واهم الطرق محل ضفدعة �بیرة هو في تقس�مها

جزءاواحدًا في �ل مرة.

�تب �ونفوشیوس: “مرحلة األلف میل تبدا بخطوة واحدة "0 إنها استراتیج�ة عظ�مة للتغلب
على المماطلة واداء افعال اكثر �سرعة اكبر.

منذ سنوات خلت اجتزت قلب الصحراء الكبر� -تنز�ر اوفت- والتُي تدعى حال�ًا الجزائر.
في ذاك الوقت، �انت الصحراء محتّلة من قبل الفرنسیین لسنوات طو�لة، و�انت محطات تزو�د

الوقود األصل�ة فارغة ومهملة.

وت�عد الصحراء حوالي..  5 میل عبر امتداد واحد، �ال ماء، وال طعام، �ال حشائش، او
حتى حشرة. �انت جرداء تمامًا، من�سطة وصفراء، وتتراكم فیها الرمال ممتدة حتى األف� في �ل
االتجاهات. وفي السنوات الخال�ة هلك حوالي أكثر من ألف وثالث مئة شخص عندما عبروا امتداد
الصحراء. وغال�ًا ما �ان یؤد� تراكم الرمال إلى طمس معالم الطر�� عبر الصحراء ف�ض�ع
المسافرون ل�ًال. ومن اجل مقاومة نقص المعالم في هذه ال�قعة، علم الفرنسیون الطر�� �اللون



األسود، بخمسة وخمسین برمیل نف� صغیر، �ل خمسة �یلو مترات، تمامًا �المسافة إلى األف�،
حینما تستدیر األرض عندما تعبر هذه األرض الجرداء القاحلة.

و�سبب هذا، واینما �نت في اثماء النهار، سوف تر� برمیلین من النف�، واحدًا تمّر �ه
حال�ًا، واآلخر �عده م�اشرة على �عد خمسة �یلو مترات و�ان هذا �اف�ًا.

و�ل ما علینا فعله هو التحرك م�اشرة تجاه البرمیل التالي. ونتیجة لذلك، استطعنا ان نجتاز
اكبر صحراء في العالم �طر�قة �س�طة االوهي: “برمیل واحد فق� �ل مرة".

�الطر�قة نفسها، تستط�ع ان تنجز اكبر مهمة في ح�اتك عن طر�� ض�� نفسك وتطبی�
مبدا خطوة واحدة �ل مرة. وستش� طر�قك في العمل ا�عد مما تتصور. و�عدها �م�نك ان تر� �فا�ة
ا�عد من ذلك. وإلنجاز مهمة عظ�مة، عل�ك ان تكون مخلصًا، ولد�ك ثقة �املة �أن خطوتك التال�ة

ستتضح لد�ك. وتذ�ر الوص�ة الرائعة “اقفز- لتظهر الش��ة 1".

وتبنى الح�اة العظ�مة والسیرة المهن�ة العظ�مة بإنجاز مهمة واحدة �ل مرة، �سرعة وجودة،
ثم االنتقال منها إلى المهمة التال�ة.

وتنجز االستقالل�ة المال�ة �ادخار القلیل من المال في �ل شهر على حدة، سنة �عد سنة.
ونحصل على الصحة والرشاقة بتناول القلیل من الطعام واداء تمار�ن اكثر، یومًا �عد یوم وشهرًا �عد
شهر. ونستط�ع التغلب على المماطلة وٕانجاز األش�اء الخارقة عندما ن�ادر �الخطوة األولى، وعن

طر�� البدء تجاه الهدف و�عدها تتقدم خطوة واحدة، برم�الواحدًا فق�، في �ل مرة.

 

الخالصة:

اختر هدفا، أو واج�ا، أو مشروعا ما في ح�اتك تعمل �ه منذ أمد وابدأ �الخطوة االولى
إلنجازه م�اشرة. في �عض االح�ان �ل ما تحتاجه لتبدأ �ه هو أن تجلس وتكتب قائمة ��ل

الخطوات التي تحتاجها لتنهي تماما هذه المهمة.



�عدها ابدأ إلتمام فقرة واحدة في هذه القائمة، ثم فقرة أخر�، وه�ذا. وسوف تدهش عندما
تنجز عملك أخیرا.
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اضغ� على نفسك

 

إن أول متطّلب للنجاح هو أن توظف قواك الجسد�ة والعقل�ة لمش�لة واحدة �ال توقف
ومن غیر �لل وملل.

توماس أد�سون،

 

العالم مليء �األشخاص الذین ینتظرون من �أخذ �أیدیهم و�وجههم نحو النوع الذ� یتمنونه،
والمش�لة هي أنه ال �أتي أحد لمذ ید المعونة. هؤالء األشخاص ینتظرون �اصًا على قارعة الطر��
في الم�ان الذ� ال تمر �ه �اصات. ونتیجة لذلك، إذا لم �حملوا على عاتقهم المسؤول�ة و�ضغطوا

على انفسهم، سیؤد� بهم المطاف إلى االنتظار على الدوام. وهذا ما �حصل ألغلب�ة الناس.

اثمان �المائة فق� من األشخاص �عملون تمامًا �ال إشراف. وندعو هؤالء األشخاص ب
“القادة ". وهذا النوع من األشخاص هم الذین یجب ان تنتمي إلیهم.

وعملك هوان تعّود نفسك �الضغ� علیهاوعدم انتظار شخص آخران �أتي و�ؤّد�ه لك. عل�ك
ان تختار ضفادعك وتجبر نفسك على اكلها �الترتیب حسب اهمیتها. والمعاییر التي ستجّددها في
عملك وسلو�ك یجب ان تكون اعلى من ا� شخص �حّددها لك واجعل من البدء �العمل م��رًا لع�ة
مع نفسك، وا�ضًا العمل بجد اكثر، وال�قاء متأخرًا قل�ًال. وا�حث دومًا عن طرق للمضي م�ًال ز�ادة،
ولفعل اكثر مما تؤجر عل�ه. ولقد عّرف عالم النفس ناثانیل براندون تقدیرك الذاتي وجوهر
شخصیتك ب (سمعتك مع نفسك ). وسوف تبني سمعتك او تحطمها بنفسك و��ل شيء تفعله او

تفشل ف�ه.

واألخ�ار السارة هي انك تشعر �الروعة ح�ال نفسك �لما دفعتها ألداء األفضل، و�لما
ارتقیت للم�ان الذ� �غادره الشخص العاد� �ش�ل طب�عي. وتخّیل �ل یوم �أنك تلقیت رسالة طارئة



وعل�ك مغادرة مدینتك غدًا لمدة شهر، فإذا �ان عل�ك ان تغادر لمدة شهر، ما هي األش�اء التي
ستتحق� من ادائها تمامًا قبل مغادرتك؟ ومهما �انت تلك األش�اء، اذهب إلى العمل بهذه المهمة

حاًال اآلن.

وتخّیل انك تلقیت على التّو جائزة وهي قضاء عطلة مجان�ة التكالیف، غیر انه عل�ك ان
تغادر غدًا ص�احًا لقضاء العطلة، او انها سُتعطى لشخص آخر غیرك. ما الذ� ستحّدده لتنه�ه

قبل ان تغادر وتأخذ هذه العطلة؟ ومهما �ان هذا الشيء، ابدا بهذا العمل م�اشرة.

و�ضغ� الناجحون على انفسهم �استمرار إلنجاز اعلى المستو�ات. والفاشلون من الناس
یتلّقون التعال�م واإلشراف والضغ� من قبل اناس آخر�ن.

وٕاحد� أهم الطرق للتغلب على المماطلة هي �العمل و�أن لد�ك یوماواحدًا إلنهاء أهم
أعمالك قبل أق تغادر لمدة شهر أو تذهب للعطلة. و�الضغ� على نفسك سوف تتجز مهمات أكثر
وأفضل، وأسرع من ذ� قبل. وستص�ح شخصًا عالي األداء، و�شخص�ة فائقة - اإلنجاز. وسوف
تشعر �الروعة ح�ال نفسك، ومرًة �عد مرة، سوف تؤسس عادة إنهاء المهمة �سرعة، وهذا سیخدمك

طوال األ�ام ال�اق�ة في ح�اتك.

 

الخالصة:

حّدد المواعید النهائ�ة والمواعید الثانو�ة لكل مهمة ونشا� وأوجد (نظام المواجهة ) مع
نفسك. وارفع الحواجز عن نفسك وال تدعها معلقة ��ّالب. وحاثا تحّدد نها�ة مدة لعملك، التزم

بهاوحاول حتى ان تس�قها.

اكتب �ل خطوة لكل عمل أو مشروع رئ�سي قبل أن تبدأ. و�عدها حّدد �م من الدقائ�
والساعات التي تلزمك إلنهاء �ل فقرة. ونظم مف�رتك الیوم�ة واألسبوع�ة لتخل� أجزاء من الوقت

عندما تعمل حصرا في هذه المهمات.
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وسع من قدرتك الشخص�ة

 

جّمع مصادرك، ونّظم �ل ملكاتك العقل�ة، وعّبئ �ل طاقاتك، ورّ�ز على قدراتك �ي تس�طر
على االقل على مجال واحد من المجهود.

جون هاغي

 

إن المادة الخام لإلنجاز واإلنتاج الشخصي موجودة في طاقاتك الجسد�ة، والعقل�ة
والعاطف�ة. وٕان من اهم المتطلّ�ات لتكون سعیداومنتجًا هي ان تحرس وتغذ� مستو�ات طاقتك في
�ل األوقات. ان جسدك مثل اآللة تستخدم الطعام، والماء، والراحة ل�حّرر الطاقة التي تستخدمها
ف�ما �عد ألداء المهمات الجس�مة في ح�اتك وفي عملك. وعندما تكون مرتاحًا تمامًا، فإنك ستنجز

ضعفي، او ثالثة اضعاف، وحتى خمسة اضعاف اكثر مما تنجزه وانت منهك.

والقاعدة هي ان إنتاجك یبدا �االنخفاض �عد ثمان او تسع ساعات من العمل، ولهذا السبب
فإن العمل لساعات طو�لة في اللیل -على الرغم من انه ضرور� في �عض األح�ان - فهذا �عني
انك تنتج عادة اقل واقل في وقت اكثر واكثر. و�لما �نت منه�ًا، ساء عملك ارتكبت اخطاء اكثر.
وفي نقطة محدّدة، مثل ال�طار�ة التي تفرغ (تتعطل)، �م�ن ان تصل (الحائ� ) و��ساطة ال تقدر
على االستمرار. والحق�قة هي ان لد�ك اوقاتًا خاصة خالل النهار تكون فیها �أحسن حاالتك.
وتحتاج ان تتعّرف على هذه األوقات وتض�� نفسك على ان تستخدمها من اجل اداء اهم واصعب
مهماتك. واغلب األشخاص ��ونون �أفضل حاالتهم في اوقات الص�اح، �عد لیلة نوم هانئة. و�عض

األشخاص ��ونون افضل في فترات �عد الظهر.

والقلیل من الناس ��ونون اكثر إبداعاوٕانتاجا في المساء او في وقت متأخر من اللیل. إن
السبب الرئ�س للمماطلة هو التعب او محاولة البدء �المهمة عندما تكون منه�ًا. حیث ال طاقة لد�ك



وال حماس، مثل: المحرك ال�ارد في الص�اح، ال تستط�ع ان تجبر نفسك على البدء. عندما تشعر
انك منهك جدًا، وانك غارق جدًا �أداء الكثیر من األش�اء بوقت قلیل جدًا اوقف نفسك وقل فق�:

“�ل ما استط�ع فعله هو �ل ما استط�ع فعله ".

وافضل استغالل لوقتك في �عض األح�ان هوان تذهب للمنزل م��راوان تذهب للفراش وتنام
عشر ساعات متواصلة. و�م�ن ان �شحنك هذا تماماو�مّ�نك من ان تؤد� في الیوم التالي مرتین او
ثالث مرات افضل، و�جودة اعلى، من استمرارك �العمل طوال اللیل. وقد افاد �ثیر من ال�احثین �أن
المواطن األمر��ي العاد� ال �حصل على ساعات نوم �اف�ة �النس�ة إلى العمل الذ� یؤد�ه او
تؤد�ه. والمالیین من األمر��یین �عانون من اختالالت عقل�ة نتیجة لعملهم الكثیر وساعات نومهم
القلیلة. وٕان من اذ�ى األش�اء التي عل�ك فعلها هوان تقفل جهاز التلفز�ون وان تذهب إلى الفراش
في الساعة العاشرة مساء �ل لیلة خالل األسبوع. وفي �عض األح�ان فإن ساعة النوم الزائدة �ل

لیلة �م�ن ان تغّیر من ح�اتك الداخل�ة.

وهناك قاعدة لك، اجعل یوماواحدًا خال�ًا تمامًا �ل أسبوع. وخالل هذا الیوم إما أن ��ون یوم
السبت أو األحد، ارفض تمامًا القراءة، والمراسلة الواضحة، وابتعد تمامًا عن األش�اء المتعلقة �عمل
الم�تب، أو أق تفعل أ� شيء �شغل عقلك. وعوضًا عن هذا اذهب إلى السینما، أدِّ تمر�نات
ر�اض�ة، أو أمِض وقتك مع أفراد عائلتك، أو اذهب في نزهة، أو انخر� في أ� نشا� �سمح لعقلك

�أن �عید شحن نفسه تمامًا. ومن الصحة أق �قال: إن " التغییر مفید مثل الراحة".

خذ إجازات منتظمة �ل سنة، سواء عطالت نها�ة األسبوع الطو�لة ام استراحات لمدة اسبوع
او اسبوعین لترتاح وتتجّدد، وستكون دومًا افضل إنتاجًا �عد عطلة نها�ة األسبوع او اإلجازة.

إن الذهاب إلى الفراش م��رًا خمس ل�ال في األسبوع، والنوم في عطلة نها�ة األسبوع، واخذ
یوم �امل �ل اسبوع سوف �عط�ك �التأكید طاقة اوفر. وهذه الطاقة اإلضاف�ة ستمّ�نك من التغلب

على المماطلة والبدء في مهامك الرئ�سة �ش�ل اسرع و�حلول اكبر مما لو �نت منه�ًا.

�اإلضافة إلى ذلك، ومن اجل ان تكون مستو�ات الطاقة لد�ك في اقصاها، �ن حذرًا تجاه
ما تأكل. ابدا نهارك بنس�ة بروتین عال�ة، ودهن قلیل، والقلیل من الكر�وهیدرات في طعام الفطور.



وتناول السلطات مع السمك او الدجاج في طعام الغذاء. وتحاش الس�ر، والملح، ومنتجات الدقی�
األب�ض، والحلو�ات. وتحاش المشرو�ات السر�عة وقطع الحلو� والمعجنات. غذِّ نفسك و�أنك
ستغذ� ر�اض�ًا عالم�ًا قبل المنافسة ة ألنه في �ثیر من الحاالت هذا هو ما انت عل�ه قبل البدء
�العمل �ل یوم. و�الغذاء ال�سیر والصحي، واداء التمار�ن �انتظام، والخلود إلى الراحة �ثیرًا سوف

تتم�ن من اداء العمل �ش�ل افضل واسهل و�رضا عن الذات اكبر من ذ� قبل.

و�لما شعرت افضل عند البدء �العمل ماطلت �ش�ل اقل وتحّمست اكثر ألداء العمل
والوصول إلى المهمات األخر�. ان مستو�ات الطاقة العال�ة ال بد منها من اجل مستو�ات عال�ة من

اإلنتاج، ومن اجل سعادة اكبر ونجاح اعظم في �ل شيء تؤد�ه.

 

الخالصة:

حلل مستو�ات الطاقة الحال�ة لد�ك وعاداتك الصح�ة الیوم�ة. قّرر الیوم تحسین
مستو�ات الصحة والطاقة لد�ك عن طر�� طرح األسئلة التال�ة:

1- ما هي االش�اء الجسد�ة التي أفعلهاوعلي أن أز�د علیها؟

2- ما هي االش�اء التي علّي أن أقّلل منها؟

3- ما هي االش�اء التي ال أفعلهاوعلّي أن أبدأ العمل بها ألنجز أفضل أدائي؟

4- ما هو الشيء الذ� أفعله الیوم والذ� یؤثر في صحتي وعلي أن أتوقف عن فعله؟

ومهما �انت اإلجا�ات عن هذه األسئلة، ابدأ العمل الیوم.
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حفز نفسك للعمل

 

في المتعة المفروضة للمغامرة وٕاحراز النصر وفي العمل المبدع، یجد اإلنسان أقصى
المتع.

أنطوني دو سانت - اكسبر�

 

عندما تؤد� عمًال على النحو األفضل ال بد ان تالقي استحسانًا شخص�ًا خاصًا �ك. وعل�ك
ان تطّور عادة تدر�ب وتشج�ع نفسك لتلعب في قمة لعبتك.

95 % من عواطفك، سواء اكانت إیجاب�ة ام سلب�ة، صّممت على اساس التحدث مع نفسك
دق�قة بدق�قة. ول�س حول ما �حدث لك، لكن �الطر�قة التي تترجم بها األش�اء التي تحدث لك تحّدد
شعورك. إنها رؤ�اك لألحداث التي تحّدد �ش�ل واسع ف�ما إذا �انت تحّفزك ا م تح�طك، وهل ت�عث

ف�ك الهمة ام تث�طها؟

ولكي ت�قي نفسك متحمسًا عل�ك ان تكون متفائًال تمامًا. و�جب ان تصّمم على االستجا�ة
�ش�ل إیجابي إلى الكلمات، واألفعال، وردود افعال األشخاص والمواقف من حولك. و�جب ان
ترفض �أن تؤثر صعو�ات ومعوقات الح�اة الیوم�ة في افراحك وعواطفك. إن مستو� تقدیرك الذاتي
لنفسك، و�یف تحبهاوتحترمها، هو مر�ز مستو�ات تحفزك وٕاصرارك. عل�ك ان تحادث نفسك �ش�ل
إیجابي طوال الوقت لتدعم تقدیرك الذاتي قل اش�اء مثل، “انا احب نفس�ا انا احب نفسي ا" مرات
ومرات إلى ان تبدا �االعتقاد �ما تقوله و تصرفه �شخص ذ� اداٍء عالٍي ولكي ت�قى متحّفزاومتغل�ًا
على مشاعر الشك او الخوف اخبر نفسك �استمرار: “استط�ع الق�ام بذلك ا استط�ع الق�ام بذلك ا".

وعندما �سألك الناس عن احوالك اخبرهم دومًا “اشعر �الروعة "1.



ال یهّم ما تشعر �ه حق�قة في هذه اللحظة او ما �حدث لك في ح�اتك، قّرر �أن ت�قى
مرحاومتفائًال (مست�شرًا).

وما �قال إنه ال �حسن ان تشارك اآلخر�ن مش�التك ابدًا ة ألّن 80 % من األشخاص ال
یهتمون �مشاكلك على ا�ة حال، والعشر�ن �المائة اآلخر�ن یهتمون بنوع السرور الذ� تدخله على

انفسهم �الدرجة األولى.

وفي دراسة تلو األخر�، �قّرر علماء النفس �أن “التفاؤل " هو من اهم الخصائص التي
عل�ك تطو�رها من اجل النجاح الشخصي والمهني ومن اجل السعادة، و�بدو ان للمتفائلین ثالثة
تصرفات خاصة، من المم�ن تعلمها عن طر�� الممارسة والتكرار. أوًال: ی�حث المتفائلون عن
الشيء الجید في �ل موقف وال یهمهم إذا جرت األمور �ش�ل خاطئ، فهم دومًا ی�حثون عن شيء
ما جّید ونافع. ول�س �مستغرب انهم دومًا یجدونه على ما یبدو. ثان�ًا: یلتمس المتفائلون دومًا العبرة
القّ�مة في �ل تأخیر �عوق او موقف صعب. و�عتقدون �أن: “ال تأتي الصعو�ات لإلعاقة بل من
اجل التأس�س ". و�عتقدون �أن �ل تأخیر او تعو�� �حو� درسًا ثمینًا یتعلمون منه و�نطلقون منه،
و�صّممون على إیجاده. ثالثًا: �فّتش المتفائلون دائمًا عن حل لكل مش�لة. وعوضًا عن اللوم او
الش�و� عندما تجر� األمور �ش�ل خاطئ، نراهم یتوّجهون الوجهة الصح�حة. و�سألون اسئلة مثل:

“ما هو الحل؟" “ماذا علینا ان نفعل اآلن؟" “وما هي الخطوة التال�ة؟".

�اإلضافة إلى ذلك، فإن الناس المتفائلین عادة، إیجابیون، و�فّ�رون �مرح و�تحّدثون
�استمرار عن اهدافهم. فهم �فّ�رون و�تحدثون حول المستقبل وٕالى این سیتوجهون اكثر من الحدیث

عن الماضي ومن این جاؤوا. فهم یتطلعّون دائمًا إلى األمام اكثر من النظر إلى الخلف.

وعندما توّضح اهدافك واغراضك �استمرار وتحّدث نفسك �طر�قة إیجاب�ة، سوف تشعر
بتر�یز وهّمة اكبر. وستكون اكثر ثقة �النفس واكثر إبداعاوستختبر إحساسًا اعظم في الس�طرة والقوة

الشخص�ة.

و�لما شعرت �أنك اكثر إیجاب�ة وتحفزًا، تحمست للَبدء وازددت تصم�مًا على االستمرار
والتقدم.



 

الخالصة:

اضب! أفكارك. وتذّ�ر �أنك ستص�ح ما تف�ر ف�ه أغلب االوقات. وتأّكد من أنك تفّ�ر
وتتكلم حول االش�اء التي تر�دها أكثر من االش�اء التي ال تر�دها. أب� تف�یرك إیجاب�ا بتقبل
المسؤول�ة �املة عن نفسك في أ � شيء �حدث لك. وارفض أن تنتقد أو تلوم االخر�ن حول أ�
شيء. وقّرر أن تتقدم أكثر من تقد�م االعتذارات. واجعل أفكارك وطاقتك مر�زتین نحو المستقبل

على الدوام، على االش�اء التي تود فعلها لتحسین نفسك، ودع ال�اقي یذهب.
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مارس التأجیل اإلیجابي

 

خصص وقتا ألداء المهمات الكبیرة �ل یوم. وضع خطة لمهمات العمل الیوم�ة مقدما،
واستفرد �األعمال الصغیرة القلیلة التي تستط�ع أداءها م�اشرة في الص�اح. �عدها اتجه م�اشرة

إلى االهداف الكبیرة وتا�عها إلى أن تنتهي.

بورد روم ر�بروتز

 

إن المماطلة اإلیجاب�ة هي من اكثر اسالیب اإلنجاز الشخصي تأثیرًا. و�م�نها ان تغّیر
ل اكل ح�اتك. والحق�قة هي انك ال تستط�ع اداء �ل شيء تّود فعله. وعلینا ان نؤجل شیئًا ما ا اجِّ

الضفادع األصغر واألقل. ُ�ل الضفادع األكبر واأل�شع قبل ا� شيء آخر.

و�حّدد الفرق بین ذو� اإلنجاز العالي وذو� اإلنجاز المنخفض عن طر�� اخت�ارهم ما
�ماطلون �ه. وطالما انك ستماطل في ا�ة حال من األحوال، قّرر الیوم ان تماطل في النشاطات

ذات الق�مة المنخفضة.

قّرر ان تماطل، وان ُتخرج، وتحیل وتحذف النشاطات التي ال تساهم �ش�ل �بیر في ح�اتك
على ا�ة حال. وتخّلص من الضفیدعات ورّ�ز على الضفادع.

وها هي النقطة الرئ�س�ة �ي تبدا اولو�ات مناس�ة، عل�ك ان تحّدد ما یتلوها تمامًا. إن
الشيء األولو� هو شيء ما تفعله �ثیرا وحاًال، بینما التعقیب هو شيء ما تفعله �ش�ل اقل ومتأخر.
ور�ما �له. قاعدة: بإم�انك ان تس�طر على وقتك وعلى ح�اتك فق� حین تتوقف عن اداء النشاطات

ذات الق�مة المنخفضة.



إن من اقو� الكلمات في إدارة الوقت هي �لمة (ال). قل (ال) إلى ا� شيء ل�س له ق�مة
عال�ة في وقتك وفي ح�اتك. قّلها م��را وقلها اغلب األوقات. والحق�قة هي انه ال یوجد لد�ك وقت

فراغ. و�ما قلنا: “إن �طاقة الرقص ممتلئة".

و�النس�ة لك فإن اداء شيء ما جدید: �عني ان تنهي او توقف اداء شيء ما قد�م. إن
الدخول یتطّلب الخروج، واالستئناف �عني االنتقاص.

والمماطلة اإلیجاب�ة هي اإلقرار �اهتمام وتروِّ �األش�اء التي لن تفعلها تمامًا �ش�ل صح�ح
اآلن، وعلى الدوام.

و�نهمك معظم الناس في المماطلة الال واع�ة. فهم �ماطلون �ال تف�یر حولها. ونتیجة لذلك،
فهم �ماطلون �المهمات الكبیرة، والصع�ة، والقّ�مة والتي لها نتائج هامة على المد� الطو�ل في

ح�اتهم وفي سیرتهم المهن�ة. وعل�ك ان تتحاشى هذا االتجاه الشائع مهما �ّلف األمر.

 وعملك هوان تماطل بتروِّ في المهمات ذات الق�مة الضئیلة �ش�ل یجعلك تمضي وقتًا اكثر
على المهمات التي تغّیر ح�اتك وعملك حق�قًة.

اعد النظر �استمرار بواج�اتك ومسؤول�اتك لتتعرف على الواج�ات ذات الوقت المستهلك،
وعلى النشاطات التي �م�ن ان تتجّنبها من دون خسائر حق�ق�ة وهذه هي مسؤولیتك المستمرة التي
لن تنتهي ابدًا. على سبیل المثال، عندما �ان صدی� لي عاز�ًا، �ان وقتها مولعًا بلعب الجولف.

�ان یلعب الجولف من ثالث إلى ار�ع مرات في األسبوع لمدة ثالث او ار�ع ساعات في �ل مرة.

و�عد مضي سنوات، بدا �عمل، وتزوج، واص�ح لد�ه طفل لكنه مازال یلعب الجولف من
ثالث إلى ار�ع مرات في األسبوع إلى ان اكتشف اخیرًا �أن إضاعة وقته على تمر�ن الجولف �سّبب
له ضغطًا هائًال في المنزل وفي الم�تب. واستطاع ان �سترجع ح�اته و�س�طر علیها فق� عن

طر�� هجر معظم العاب الجولف.

اعد النظر في نشاطاتك خارج الم�تب لتقّرر اّ� النشاطات هي غیر المهمة، اوقف مشاهدة
التلفاز وامِض وقتك المدخر مع عائلتك، او �القراءة او التمر�ن، او اداء ا� شيء �عّزز ح�اتك.



انظر إلى نشاطاتك في العمل وتعّرف على المهمات التي �م�نك تحیلها او حذفها لتحّرر وقتًا اكبر
للعمل الذ� ینتج حق�قة. ابدا الیوم �ممارسة مماطلة إیجاب�ة �أن تقّرر التعقی�ات في �ل م�ان

وزمان. وهذا القرار وحده S ٍف �أن �غّیر ح�اتك.

 

الخالصة:

مارس "التف�یر من نقطة الصفر، في �ل جزء من ح�اتك واسأل نفسك �استمرار "إذا لم أفعل
هذا االق، ولم أعرف ما أعرفه االن، هل من المم�ن أن أحصل عل�ه ثان�ة الیوم ،؟.

افحص �ل نشا� من نشاطاتك الشخص�ة، ونشاطات العمل واجعل تقی�مك لها �ستند على
وضعك الیوم. فإذا �انت شیئ�ا ال �ستطاع البدء �ه الیوم، مع معرفة ما تعرفه االن، فهي مرشّحة

(في الدرجة االولى ) �ش�ل رئ�س للتسّیب أو للمماطلة اإلیجاب�ة.
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أدِّ المهمة االكثر صعو�ة أوال

 

�لما �نت على قید الح�اة، تأكدت �أن االختالف الكبیر بین الرجال، بین الضعیف منهم
والقو�، بین العظ�م منهم والتافه، هو الطاقة -التصم�م الخفي - غرض ثابت واحد، و�عدها إما

اثوت او النصر

سیر توماس فول لكستون

 

إن من اهم األسالیب للتغلب على المماطلة وٕانجاز اش�اء اكثر و�سرعة اكبر هوان تبدا
العمل �أداء المهمة األكثر صعو�ة اوًال. وهذا هو حقًا “اكل ضفدعتك". وهو األصعب، وحتى األهم

من جم�ع مهارات اإلدارة الشخص�ة. وتنمي هذه العادة �الخطوات التال�ة:

في نها�ة عملك الیومي، او في نها�ة األسبوع، اكتب قائمة ��ل شيء تود فعله في الیوم
التالي.

اعد النظر في هذه القائمة مستخدمًا طر�قة ا، ب، ج، د، هـ، �االشتراك مع قاعدة 20/80..
اختر اهم مهمة لد�ك ا- ا، العمل الذ� له اهم النتائج الجدّ�ة الرئ�سة ف�ما إذا انجزته او إذا تر�ته
غیر منجز.. جّمع �ل شيء تحتاجه لتبداوتنهي هذا العمل وضعه خارجًا، و�ن مستعدًا لتبدا العمل
في الص�اح..  رتّب م�ان العمل تمامًا �حیث تكون، المهمة األكثر اهم�ة، مثل الضفدعة الكبیرة،
جالسة على م�ت�ك تنتظرك في الص�اح.. الزم نفسك �االست�قا�!، واالستعداد، و�عدها �المشي،

والجلوس، والبدء �أصعب مهماتك، من غیر انقطاع، قبل ان تفعل ا� شيء آخر.

افعل هذا �ل یوم ولمدة واحد وعشر�ن یومًا إلى ان تص�ح عادة. و�هذا االنض�ا� سوف
یتضاعف إنتاجك فعل�ًا �أقل من شهر.



ابدا الشيء األول في الص�اح �المهمة األهم واكثر �ع�س ما �فعله اغلب الناس. وس�قضي
هذا االنض�ا� على عادة المماطلة و �ضع مستقبلك �ح�ِّ بین ید�ك.

البدء �أكثر األعمال صعو�ة، او بجزء من العمل، �عط�ك بدا�ة قفزة لنهارك، ونتیجة لذلك
سوف تص�ح اكثر طاقة وٕانتاجًا مما �نت.

وفي األ�ام التي تنخر� فیها م�اشرة �العمل األساسي، سوف تشعر �ش�ل افضل ح�ال نفسك
وعملك اكثر من اّ� یوم آخر. وتشعر شخص�ًا �أنك اكثر قوة، واكثر فعال�ة، واكثر س�طرة واكثر
إحساسًا �المسؤول�ة في ح�اتك من ا� وقت مضى. طّور عادة ادائك المهمات األكثر صعو�ة اوًال،

ولن تنظر �عدها إلى الوراء ابداوسوف تص�ح من اكثر الناس إنتاجًا في جیلك.

 

الخالصة:

انظر إلى نفسك و�أنك أنجزت العمل مقدما. و�ّرس نفسك لتطو�ر عادات ذات إنتاج عال
عن طر�� ممارستها �استمرار إلى ان تص�ح أل�ة وسهلة. ومن أهم العادات القو�ة التي عل�ك
تعلمهاوتطب�قها هي، "ف�! من أجل هذا الیوم ،( وال تقل� ح�ال تغییر نفسك من أجل ح�اتك �لها.
وٕاذا بدت أنها فكرة جّیدة افعلها "ف�! من أجل الیوم “ قل لنفسك: "ف�! من أجل الیوم، سوف
أخّ�!، وأحّضر وابدأ �أصعب واج�اتي قبل أن أفعل أ� شيء أخر” وستكون مدهوشا للفرق الذ�

أحدثته في ح�اتك.
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جزئ وقطع المهمة

 

إن بدا�ة العادة تش�ه خ�طأ غیرمرئي، لكن في �ل مرة ن�ّرر فیها الفعل نقّو� الحبل
المتین (اللیف)، ونض�فه إلى �اقي االشالك، إلى أن �ص�ح ح�أل غل�ظأ �بیرأ �شدنا قطع�أ (�ال

رجعة ) �الف�ر والعمل.

أو رسون سو�ت مارون

 

إن السبب الرئ�س للمماطلة في المهمات الكبیرة والمهمة هوانها تبدو واسعة هائلة عندما
تقترب منها ألول مرة.

احد األسالیب التي تستط�ع استعمالها لتقط�ع مهمة �بیرة إلى اجزاء هي طر�قة (جزء
الطاجن ) في اداء العمل و�هذه الطر�قة تضع امامك المهمة �التفصیل ثم تحّدد جزءاواحدًا فق� من
العمل ولمدة من الزمن، مثل اكل لفافة الطاجن - جزءاواحدًا في �ل مرة - او مثل اكل ضفدعة،

قطعة واحدة �ل مرة.

نفس�ًا ستجد اّن اداءها اسهل �ش�ل منفرد، قطعة صغیرة من مشروع �بیر اسهل من البدء
�العمل �امًال، وفي اغلب األح�ان، عندما تبداوتنهي جزءًا منفردًا من العمل، سوف تشعر و�أنك
ادیت اكثر من “جزء". وحاًال، سوف تجد، نفسك تعمل خالل العمل جزءاواحدًا في �ل مرة، وقبل ان
تعرف هذا، تكون قد انهیت العمل. والنقطة المهمة التي عل�ك تذّ�رها هي انك ستتعّم� “بتعجیل
النها�ة "، او ما �شار إل�ه غال�ًا ب “االضطرار إلى اإلنجاز". وهذا �عني انك تشعر فعل�ًا �أنك اكثر
سعادة واكثر قوة عندما تبداوتنهي المهمة من ا� نوع �انت. فأنت ترضي عقلك الالوعي �عم�
وتحتاج ان تنهي العمل او المشروع. وشعور اإلنهاء او اإلغالق �حّفزك لتبدا المهمة التال�ة او
المشروع التالي و�دفعك تجاه اإلنهاء الكلي. وٕانهاؤك هذا یدفعك ألن تحّرر األندروفین في دماغك



�ما اشرنا م��رًا. و�لما �انت المهمة التي تبدا بهاوتنهیها �بیرة، شعرت �الرضى والراحة اكثر.
و�لما �انت الضفدعة التي ستأكلها �بیرة، �انت �م�ة القوة الشخص�ة والطاقة التي ستجرّ�ها اكبر.

عندما تبداوتنهي قطعة صغیرة من المهمة سوف تشعر �التحّفز ألن تبداوتنهي جزءًا آخر
و�عده آخر، وه�ذا. و�ل خطوة صغیرة إلى األمام تحمسك. سوف تنّمي ق�ادة داخل�ة تحفزك ألن
تتحامل على نفسك إلى النها�ة وهذا اإلنهاء �عط�ك شعورًا عظ�مًا �الغ�طة والرضى المتواجدین في

ا� نجاح.

وهناك اسلوب آخر تستط�ع ان تستخدمه من اجل االستمرار هو ما یدعى طر�قة “الجبنة
السو�سر�ة " في العمل، وتستخدم هذا األسلوب عندما تض�� حر�تك عن طر�� تعیین ثقب وس�

المهمة، مثل الثقب الموجود في �تلة الجبنة السو�سر�ة.

وتعتمد طر�قة (الجبنة السو�سر�ة ) في المهمة عندما یتعّین عل�ك ان تعمل بزمن محدد
فیها. و�م�ن ان ��ون الوقت ضئ�ًال من خمس إلى عشر دقائ�، �عدها تتوقّف وتفعل شیئًا آخر.

وسوف تأخذ عضة واحدة من ضفدعتك وتستر�ح لتؤد� شیئًا آخر.

وقوة هذه الطر�قة هي شبیهة �طر�قة (جزء الطاجن ). وحالما تبدا العمل ستنمي شعورًا
�التقدم واالندفاع واإلنجاز. سوف تص�ح متحمساومنفعًال. وسوف تشعر �التحفز الداخلي وتندفع
لالستمرار إلى ان تنهي المهمة. یجب ان تجّرب طر�قة (جزء الطاجن ). او طر�قة (الجبنة
السو�سر�ة ) في ا�ة مهمة تبدو انها ستغل�ك. عندما تقترب منها ألول مرة وستندهش �م ستساعدك

هذه األسالیب في التغلب على المماطلة.

ولدّ� عدة اصدقاء اص�حوا من افضل األد�اء مب�عًا للكتب، و��ساطة عن طر�� تحدید
�تا�ة صفحة واحدة، او حتى مقطع واحد، �ل یوم إلى ان ینتهي الكتاب وتستط�ع ان تفعل انت

الشيء نفسه.

 

الخالصة:



ضع هذه األسالیب قید التنفیذ م�اشرة. خذ عمال متعدد المهام، و�بیرا، ومعقدا �نت تؤجله
وابدأ �ه إما �طر�قة "جزء الطاجن، أو "الجبنة السو�سر�ة “

والمیزة الشائعة لد� الناس الناجحین والسعداء هي أنهم یوّجهون أعمالهم عندما
�سمعون فكرة جیدة، ینفذونها فورأ لیروا إذا �ان �اإلم�ان أن تساعدهم. ال تهمل ذلك. جّرب هذا

الیوم.
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اخل� فترات طو�لة من الوَف

 

ما من شيء �م�ن أن �ضیف قوة أكبر إلى ح�اتك من تر�یز طاقاتك على مجموعة محددة
من المهمات.

نیدو�ولین

 

تتطلب استراتیج�ة خل� فترات طو�لة من الوقت ان تلتزم �العمل في اوقات مبرمجة في
مهمات �بیرة. وتتطلب اغلب اعمالك الهامة فترات طو�لة من الوقت المستمر إلنهائها. إن مقدرتك
على الَخف� والكسب �الجهد المتواصل لهذه الكتل العال�ة الق�مة، وذات الوقت العالي اإلنتاج هي

مر�ز�ة �النس�ة لقدرتك على خل� إسهام هام في عملك وفي ح�اتك.

و�خصص ال�ائعون الناجحون فترة زمن�ة محددة �ل یوم لیتكلموا �الهاتف مع ز�ائنهم.
وعوضًا عن المماطلة او إهمال المهمة التي ال �حبونها خصوصًا، فهم �حّددون إجراء م�المات
هاتف�ة لمدة ساعة تامة. بین العاشرة والحاد�ة عشرة قبل الظهر - على سبیل المثال - و�عدها
یلزمون انفسهم بإتمام ما بدؤوا �ه �عز�مة ثابتة. و�ثیر من مدراء العمل یخّصصون وقتًا محددًا �ل
یوم إلجراء م�المة هاتف�ة مع ز�ائنهم م�اشرة من اجل الحصول على عائد. و�عض الناس
یخّصصون فترات محدّدة من ثالثین إلى ستین دق�قة �ل یوم إلجراء تمار�ن ر�اض�ة، و�قرا �ثیر من

الناس �ت�ًا عظ�مة ولمدة خمس عشرة دق�قة مساًء قبل ان �أووا إلى الفراش.

و�هذه الطر�قة، ومع مضي الوقت، س�قرؤون نتیجة لذلك عشرات من افضل الكتب التي
�تبت على اإلطالق. إن مفتاح نجاح هذه الطر�قة في العمل في اجزاء مخّصصة من الوقت هي

في التخط�� لیومك مقدماو�ش�ل خاص برمجة فترة ثابتة من الوقت ألداء مهمة او نشا� خاص.



عل�ك ان تجعل مواعید عمل مع نفسك و�عدها تلزم نفسك �االستمرار فیها. وعل�ك ان تدع
جان�ًا اجزاء من الوقت بین ثالثین، إلى ستین، او تسعین دق�قة تستعملها للعمل وٕانهاء المهمات

ذات األهم�ة.

و�برمج اغلب الناس من ذو� اإلنتاج العالي نشاطات خاصة ألدائها �أجزاء من الوقت
مخططة سا�قًا على طول النهار. و�بني هؤالء الناس ح�اتهم في العمل عن طر�� إنجاز مهمة
رئ�سة واحدة �ل مرة. ونتیجة لذلك �ص�حون اكثر واكثر إنتاجًا، و�قدمون حصیلة هذا ضعفین، او
ثالثة اضعاف او خمسة اضعاف من العمل اكثر مما ینتجه الشخص العاد�. إن تخط�� الوقت
�حیث تقّسمه خالل النهار إلى ساعة، ودق�قة، وتنظمها مقّدمًا سیجعل في حوزتك اكبر ادوات
اإلنتاج الشخص�ة القو�ة على اإلطالق. وهذا س�مّ�نك من ان تر� این �م�ن ان تقّو� وتخل� �تًال

من الوقت من اجل العمل المرّ�ز.

وخالل وقت العمل هذا عل�ك ان ُتغل� جهاز التلفاز، وان تز�ل �ل المشاغل، وان تعمل �ال
توقف.

وٕاحد� اهم عادات العمل على اإلطالق هوان تست�ق� �اكراوان تعمل في المنزل في الص�اح
ولعدة ساعات. و�م�ن ان تنجز في المنزل عمًال �فوق العمل في الم�تب المشغول بثالث مرات

حیث تكون في الم�تب محاطًا �الناس وتنهال عل�ك الم�المات الهاتف�ة.

وعندما تسافر في رحلة عمل �الطائرة �م�نك ان تحل� �م�ت�ك في الطائرة عن طر��
التخط�� لعملك تمامًا قبل المغادرة. وعندما تقلك الطائرة �م�نك ان تعمل �ال توقف في الطیران

الداخلي. وستدهش ��م�ة العمل التي ستنجزها عندما تعمل بث�ات في الطائرة، و�ال انقطاعات.

وٕاحد� مفات�ح اإلنجاز واإلنتاج ذات المستو�ات العال�ة هي ان تجعل �ل دق�قة من وقتك
محسو�ة عل�ك. استخدم اوقات السفر والترانز�ت (التنّقل)، وهذا ما یدعى ب (هدا�ا الوقت ) من
اجل إنهاء اجزاء صغیرة لمهام �بیرة. وتذّ�ر �أن األهرامات بنیت �تلة واحدة في �ل مرة. وتبنى
الح�اة العظ�مة والسیرة المهن�ة العظ�مة عن طر�� اداء مهمة واحدة، وغال�ًا، جزء واحد من المهمة



في �ل مرة. وعملك في إدارة الوقت هوان تنظّم بترًو و�إبداع فترات مر�زة من الوقت تحتاجها ألداء
مفات�ح عملك �ش�ل جید وفي الوقت المحّدد.

 

الخالصة:

فكّر �استمرار �طرق مختلفة �م�ن أن تحف�، وتجدول، وترّسخ أجزاء �بیرة من وقتك.
استغل هذا الوقت لتعمل في مهام ق�مة ذات نتائج هامة على اثد� الطو�ل. ضع حسا�ا لكل
دق�قة. واعمل بث�ات واستمرار �ال توقف وال انقطاع عن طر�� التخطي! والتحضیر لعملك مقدما.

وأهم من �ل هذا رّ�ز على أهم النتائج التي أنت مسؤول عنها.
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طّور إحساسك �الطوارئ

 

ال تنتظره لن �ستمر الوقت أبدأ (لصالحك ). ابدأ حیث تقف، واعمل �شتى االدوات التي
في متناول ید�ك، وستحصل على أدوات أفضل ف�ما إذا مضیت قدما.

نالبیون هیل

 

من المحتمل ان تكون اهم خاصة مماثلة ظاهر�ًا لإلنجاز العالي للرجل او المرأة هي (توج�ه
العمل ).

�أخذ الناس ذوو اإلنتاج العالي وقتًا للتف�یر، وللتخط��، وترتیب األولو�ات. �عدها یندفعون
�سرعة و�قوة تجاه اهدافهم. فهم �عملون بث�ات، وسالسة، واستمرار�ة، و�بدو انهم یذهبون ألداء
�م�ات هائلة من األعمال في الوقت نفسه الذ� �مض�ه الشخص العاد� في عالقاته االجتماع�ة،

مض�عاوقته، �عمل نشاطات ذات ق�مة منخفضة.

عندما تعمل �مهام ذات ق�مة عال�ة و�مستو� عاٍل ومستمر من النشا�، �م�ن ان تدخل
فعل�ًا �حالة عقل�ة مدهشة تدعى (تدف�). وعلى األغلب فإن �ل شخص سیجرب هذا في وقت ما.

و�الفعل فإن الناجحین هم الذین �قحمون انفسهم في هذه الحالة اكثر من الناس العادیین.

وفي حالة االنس�اب، التي هي اعلى حالة إنسان�ة في اإلنجاز واإلنتاج، �حدث على األغلب
شيء ما اُعجو�ي لعقلك ولعواطفك. سوف تشعر �الزهو والوضوح. و�ل شيء تفعله یبدو

سهالودق�قًا. وستشعر �السعادة و�الطاقة، وستشعر بإحساس عظ�م �الهدوء والفاعل�ة الشخص�ة.

وفي حالة االنس�اب ومن خالل قرون من التعر�ف والكالم، سوف تعمل فعل�ًا في مستو�
عاٍل من الوضوح، واإلبداع، والمنافسة. فأنت اكثر حساس�ة وحذرًا.



إن فراستك و�صیرتك ستعمالن بإح�ام ال �صّدق. سوف تر� الصلة الداخل�ة للناس
والظروف ف�ما حولك. وفي �عض األح�ان ستبدع اف�ارًا رائعة ورؤ� تمّ�نك من التحرك إلى األمام

و�سرعة �بیرة.

إحد� الطرق التي �م�ن ان تستنفّر (حالة التدف� ) هي عن طر�� تطو�ر (اإلحساس
�الطوار� ). وهي الق�ادة والرغ�ة الداخل�ة للشروع �العمل �سرعة وٕانجازه �سرعة. وهذه الق�ادة
الداخل�ة هي عدم الصبر الذ� �حّر�ك لالستمرار واالستمرار. إن اإلحساس �العجلة �الطوار�

�حفزك �ثیراو�أنك تتساب� مع نفسك.

و�هذا اإلحساس المتأصل �الطوار� تنمي (توجها نحو العمل ). فأنت تشرع �العمل اكثر من
الحدیث �استمرار حول ما ستفعله. وترّ�ز على خطوات خاصة تأخذها م�اشرة. وترّ�ز على األش�اء

التي تفعلها �ش�ل صح�ح اآلن لتحصل على النتائج التي تر�دهاوتنجز األهداف التي ترغب بها.

و�بدو ان اإل�قاع السر�ع یتراف� خطوة بخطوة مع �ل نجاح عظ�م. و�تطّلب تطور هذه
السرعة �أن تبدا �الحر�ة وتستمر بها بنس�ة ثابتة.

عندما تص�ح شخصًا یوّجهه العمل، فإنك تفعل “مبدا قوة االندفاع " نحو النجاح. �قول هذا
المبدا: إنه على الرغم من انك تستهلك �م�ات هائلة من الطاقة للتغلب على التبّلد واالستمرار

اصًال، فإنك ستحتاج طاقة اقل لالستمرار.

واألخ�ار السارة هي انه �لما تحر�ت اسرع ستحصل على طاقة اكبر. و�لما تسرع في
الحر�ة ستنجز اكثر وستشعر �أنك اكثر فعال�ة. و�لما تحر�ت �سرعة ازدادت خبرتك وتعلمك.

و�لمك تحر�ت �سرعة تص�ح اكثر �فاءة وقدرة في مجال عملك.

إن اإلحساس �العجلة �حر�ك آل�ًا إلى الطر�� السر�ع في سیرتك المهن�ة. و�لما عملت
�ش�ل اسرع، وانجزت اكثر، سترتفع مستو�ات التقدیر الذاتي لد�ك، واالحترام الذاتي واالعتزاز
�النفس. ومن أ�س� الطرق بل أقواها من أجل أق تبدأ هي أق ترّدد هذه الكلمات: "افعلها اآلن"!
"افعلها اآلن"! "افعلها اآلن"! مرات ومرات لنفسك. إذا شعرت �الت�اطؤ في نفسك او انك مشغول
�المحادثات او النشاطات ذات الق�مة المنخفضة، �ّرر لنفسك هذه الكلمات “عد إلى العمل! عد إلى



العمل !عد إلى العمل !" مرات ومرات. وفي التحلیل النهائي، ال شيء س�ساعدك اكثر في سیرتك
المهن�ة من الحصول على السمعة �أنك ذلك النوع من األشخاص الذین ینجزون األعمال الهامة

�سرعة وجودة. وستجعلك هذه السمعة من اكثر األشخاص ق�مة واحترامًا في مجالك.

 

الخالصة:

قّرر الیوم �أن تطّور اإلحساس �العجلة في �ل ما تقوم �ه. اختر مجاال ما تمیل ف�ه
للمماطلة، واتخذ قرارا �أن تطّور عادة العمل السر�ع في هذا المجال. عندما تر� فرصة ما أو
مش�لة �اشر �العمل فورا. وعندما تلقى على عاتقك مهمة ما أو مسؤول�ة ابدأ بتنفیذها �سرعة
وأعد تقار�رها �سرعة. تحرك �سرعة في �ل المجاالت الهامة في ح�اتك، وستدهش �یف ستشعر

أنك أحسن حاالوأحسن أداء.



 



21
استفرد بإدارة �ل مهمة على حدة

 

وفي هذا ��من سّر القوة الحق�ق�ة. تعلم �مصادرك الم�اشرة �یف توّفر مصادرك، وتر�زها،
في أ�ة لحظة سانحة، حول نقطة سانحة.

ج�مس آلین

 

�ل هذه الضفدعة ا إن �ل قطعة من التخط��، وترتیب األولو�ات، والتنظ�م تأتي من هذا
المبدأ ال�س��. إن قدرتك على اخت�ار اهم واج�اتك ان تبدا بها، و�عدها ترّ�ز علیها �عقل�ة منفردة

إلى ان تنتهي، هي المفتاح لمستو�ات عال�ة من اإلنجاز واإلنتاج الشخصي.

و�ل إنجاز عظ�م لل�شر�ة �س�قه فترة طو�لة وشاقة، وعمل مرّ�ز، إلى ان ینجز العمل.

تتطلب إدارة �ل مهمة على حدة انه حالما تبدا �المهمة عل�ك ان تستمر بها �ال انقطاع، وال
انشغال، إلى ان ینجز العمل 100 %. وعل�ك ان تستعجل نفسك �استمرار عن طر�� تكرار �لمات
“عد إلى العمل" مرات ومرات �لما تعرضت إلغراء التوقف او اداء شيء آخر. و�التر�یز العقلي
المنفرد على اهم مهامك �م�ن ان تقّلل من الوقت المطلوب إلنجازه �حوالي 50 % او اكثر. وتشیر
التقدیرات �أن الرغ�ة �البدء ثم إ�قاف المهمة، والصعود بها، ثم االنخفاض ثم العودة إلیها �م�ن ان

یز�د من الوقت الضرور� إلنهائها اكثر من 0 50 %.

وفي �ل مرة تعود بها إلى مهمتك، عل�ك ان تدّل نفسك این �نت واین وقفت وماذا �قي
عل�ك اداؤه. یجب عل�ك ان تتغّلب على التبّلد وان تستمر ثان�ة. وان تنّمي قوة االندفاع وتدخل في
إ�قاع العمل اإلنتاجي. لكن عندما تحّضر تماماو�عدها تبدا رافضًا التوقف او التنحي جان�ًا إلى
ینتهي العمل، فأنت تنمي الطاقة، والحماسة، واإلثارة. سوف تكون افضل وافضل واكثر

إنتاجاوستعمل �ش�ل اسرع وفعال�ة اكبر.



والحق�قة هي انه عندما تحّدد المهمة رقم واحد فإن ا� شيء آخر تفعله غیرها هو مض�عة
للوقت إضاف�ة. وا� نشا� آخر ل�س ذ ا ق�مة ول�س �أهم�ة هذا العمل. �ستند إلى اولو�اتك

الخاصة.

و�لما الزمت نفسك �العمل دون توقف عند مهمة منفردة تقدمت إلى األمام ب (قوس المقدرة
). وسوف تحصل على عمل منجز بخصائص عال�ة في وقت اقل اكثر ��ثیر. وفي �ل وقت
تتوقف ف�ه عن العمل -في �عض األح�ان - سوف تحطم هذه الدائرة وترجع إلى الخلف في

المنعطف، حیث �ص�ح �ل جزء من المهمة اكثر صعو�ة و�در�ك الوقت.

و�عّرف البرت ها�ارد االنض�ا� النفسي �أنه “المقدرة على ان تجعل نفسك تفعل ما یجب
علیها ان تفعله، ومتى یجب علیها ان تفعله، سواء احببته ام ال".

وفي التحلیل النهائي، یتطلب النجاح في ا� مجال مظاهر االنض�ا�. إن االنض�ا� الذاتي،
والق�ادة الذات�ة، والس�طرة على الذات، هي �تل بناء ضرور�ة للشخص�ة ولإلنجاز العالي.

إن البدء �مهمة ذات اولو�ة عال�ة واالستمرار بهذه المهمة إلى ان تنهي �مقدار 0 0 1 %
هو اخت�ار صادق لشخصیتك، وقوة إرادتك، وعز�متك.

إن المتا�عة هي ض�� النفس فعل�ًا في العمل. واألخ�ار السارة هي انه �لما الزمت نفسك
�متا�عة المهمة الرئ�سة، احببت واحترمت نفسك، ازداد تقدیرك الذاتي. و�لما احببت واحترمت

نفسك، سهل عل�ك ان تلزم نفسك �المتا�عة اكثر.

و�التر�یز بوضوح على اهم واج�اتك القّ�مة، و�التر�یز العقلي المنفرد علیها إلى ان تنتهي
00 1 %، فإنك تشّ�ل وتقولب شخصیتك الخاصة. سوف تص�ح إنسانًا متفوقًا. ستص�ح شخصًا

اقو�، واكثر �فاءة، واكثر سعادة. وسوف تشعر �أنك اكثر قوة وٕانتاجًا.

ونتیجة لذلك ستشعر انك قادر على ترتیب وٕانجاز ا� هدف، وسوف تص�ح المس�طر على
قدرك الخاص. وستضع نفسك �حر�ة لولب�ة متصاعدة في الفعال�ة الشخص�ة والتي ستجعل مستقبلك

مّؤمن تمامًا.



والمفتاح لكل هذا هو في تحدید اهم األش�اء ق�مة والتي �م�ن ان تؤدیها في �ل لحظة
منفردة و�عدها:

“ابدا �المهم ولو �ان صع�ًا".

 

الخالصة:

قم �العمل ( قّرر الیوم �أن تختاراهم مهمة أو مشروع �م�نك إنهاؤه و�عدها اندفع نحوه
م�اشرة. وحاثا تبدأ �أهم مهامك، ألزم نفسك �الواظ�ة علیها �ال انقطاع أو انشغال إلى أن تنتهي
0 0 1 %. وتطلع إلیهاو�أنها "اخت�ار، لتحدید ف�ما إذا �نت ذلك النوع من االشخاص الذین
یتخذون قرارا إلنهاء شئ ماو�تحملون مسؤولیته. وحاثا تبدأ، ارفض أن تتوقف إلى أن ینتهي

العمل.



 

 



النتیجة
ضع جم�ع هذه العناصر معا

إن مفتاح السعادة، والرضا، والنجاح العظ�م، والشعور الرائع �القوة الشخص�ة والفعال�ة هي
في تنم�ة عادة اكل ضفدعتك �أول شيء تفعله �ل یوم تبدا ف�ه العمل. ولحسن الح�، هي مهارة
قابلة للتعلم، و�م�ن ان تحصل علیها عن طر�� التكرار. عندما تنمي عادة البدء �أهم واج�اتك، قبل
ا � شيء آخر، فإن نجاحك س��ون مؤ�دًا. وهنا ملّخص إلحد� وعشر�ن طر�قة ناجحة للتوقف
عن المماطلة واداء اش�اء اكثر �ش�ل اسرع. اعد النظر بهذه القواعد والم�اد� �انتظام إلى ان تص�ح

مرسّخة بإح�ام في تف�یرك وافعالك، وٕالى ان �ص�ح مستقبلك مضمونًا.

1- هیئ الطاولة: قّرر تمامًا ما تر�ده والوضوح ضرور�. اكتب اهدافك ومشار�عك قبل ان
تبدا.

2- خط� لكل یوم مس�قًا: فّ�ر على الورق. و�ل دق�قة تمضیها في التخط�� �م�ن ان
توّفر من خمس إلى عشر دقائ� عند التنفیذ.

3- طب� قاعدة 80 % في �ل شيء: إن 20 % من نشاطاتك سوف تحسب من 80 %
من نتائجك. رّ�ز دومًا جهودك على قمة اد %20.

4- ضع �عین االعت�ار نتائج االمور: إن اهم مهامك واولو�اتك هي التي لها اهم النتائج
الجّد�ة، سواء �انت إیجاب�ة ام سلب�ة، في ح�اتك او في عملك. رّ�ز علیها قبل ا� شيء آخر.

5- مارس طر�قة أ، ب،ج، د، ه على التوالي: قبل ان تبدا العمل في قائمة مهامك، خذ
�ضع دقائ� لتنظ�مها حسب الق�مة واألولو�ة، �حیث تكون متأكدا تعمل �أهم نشاطاتك.

6- ر�ز على الواقع ذات النتائج االساس�ة: تعّرف وحدد النتائج التي تنجز فیها عملك
على اكمل وجه على اإلطالق، واعمل �موجبها طوال النهار.



7- ات�ع قانون الكفاءة المفروضة: ال یوجد الوقت الكافي ابدًا لفعل �ل شيء، لكن هناك
دوماوقت �اف لفعل الشيء المهم. ما هي هذه األعمال؟.

8- استعد تمامًا قبل أن تبدأ: إن التحضیر المسب� المناسب �منع اإلنجاز الضحل.

9- ألم واج�اتك المنزل�ة: �لما ازدادت معرفتك ومهاراتك �مهامك الرئ�س�ة، اص�حت اسرع
في البدء بهاوٕانجازها على الفور.

10- عزز قدراتك الخاصة: حّدد تمامًا األش�اء التي تؤدیها �ش�ل جید، او من المم�ن ان
تكون فیها جیدًا جدًا، وادِّ هذه األش�اء الخاصة من �ل قل�ك �ش�ل جید جدًا.

11- حدد الضوا�� االساس�ة لد�ك: حّدد اعناق الزجاجات او النقا� المخنقة داخل�ًا او
خارج�ًا، والتي تحّدد السرعة التي تنجز فیها اهم اهدافك، ورّ�ز على التخفیف منها.

12 - خذ برم�الواحدًا فق� �ل مرة: �م�نك ان تنجز اكبر واصعب األعمال، ف�ما إذا
انهیت خطوة واحدة في �ل مرة.

13- اضغ� على نفسك: تخّیل انك ستغادر المدینة لمدة شهر واعمل و�أنه یجب عل�ك ان
تنهي �ل مهامك الرئ�سة قبل ان تغادر.

 وسع من قدراتك الشخص�ة: تعّرف على األوقات التي تكون فیها طاقتك العقل�ة  -14
والجسد�ة في اوجها �ل یوم واّد اهم واج�اتك ومتطل�اتك خالل هذه األوقات. وخذ قسطاوافرًا من

الراحة �حیث تستط�ع ان تنجز �أقصى ما �م�ن من جهد.

15- حفز نفسك للعمل: �ن قائد شعاراتك. وانظر إلى الجید في �ل موقف. ورّ�ز على
الحل اكثر من التر�یز على المش�لة. و�ن متفائًال دوماو�ّناء.

16- ات�ع مماطلة إیجاب�ة: طالما انك ال تستط�ع اداء �ل شيء. عل�ك ان تتعلم بتقّصد
�أن تؤجل �ل المهام ذات الق�مة المنخفضة، �حیث ��ون لد�ك وقت �اف ألداء األش�اء القلیلة التي

لها شأن حق�قي.



17- أدِّ المهمة األكبر صعو�ة أوًال: ابدأ �ل یوم �أصعب مهامك، �مهمة واحدة تخل�
أعظم إسهام لك ولعملك، وقّرر أن ت�قى بها إلى أن تنتهي.

18- جزئ وقطع المهمة: قسم المهمات الكبیرة والمعقدة إلى مهمات صغیرة الحجم و�عدها
أدَّ جزءًا صغیراواحدًا �المهمة التي بدأت بها.

19- اخل� فترات طو�لة من الوقت: نظم أ�امك من خالل �م�ات �بیرة من الوقت �حیث
تستط�ع التر�یز �فترات مدیدة على أهم مهامك.

ر إحساسك �الطوارئ: عود نفسك على األداء السر�ع في مهامك الرئ�سة. و�ن 20- طوِّ
شخصًا معروفًا �أداء األش�اء سر�عاو�إتقاق.

21- استفرد بإدارة �ل مهمة على حدة: حّدد اولو�ات واضحة، وابدا فورًا �أهم مهمة،
واعمل علیها �ال توقف على ان ینتهي العمل 0 0 1 % وهذا هو المفتاح الحق�قي لإلنجاز العالي

واإلنتاج الشخصي المتزاید.

ضع قرارًا �ات�اع هذه الم�اد� �ل یوم إلى ان تص�ح طب�ع�ة �النس�ة لك. و�هذه العادات في
اإلدارة الشخص�ة و�اعت�ارها جزءًا ابد�ًا في شخصیتك، س�ص�ح مستقبلك �ال حدود. فق� افعلها ابدا

�المهم ولو �ان صع�ًا



 

 



حول المؤلف

برا�ان تر�سي هو متحدث محترف، ومدّرب، ومستشار، وهو رئ�س مجلس اإلدارة في شر�ة
برا�ان تر�سي العالم�ة للتدر�ب واالستشارة، ومقرها في سوالنا ب�ش، في �ال�فورن�ا. وهو ا�ضًا

ملیونیر عصامي.

تعلم برا�ان دروسه �مشقة. وغادر المدرسة الثانو�ة من غیر تخّرج وعمل م�تب�ًا لعدة
سنوات. َغَسل الصحون، و�ّوم جذوع الشجر، وحفر الجدران، وعمل في المصانع، وحزم �االت

الحش�ش في الحقول والمزارع الكبیرة.

وفي منتصف العشر�ن�ات من عمره، اص�ح �ائعاو�دا �صعد نجمه في عالم األعمال. وسنة
�عد سنة، و�عد دراسة وتطبی� �ل ف�رة، و�ل طر�قة، و�ل اسلوب یجده، ش� طر�قه إلى األعلى

ل�ص�ح رئ�س تشغیل الموظفین، في شر�ة یتراوح نموها ب 265 ملیون دوالر.

وفي الثالثین�ات من عمره، سّجل في جامعة البرتا، ونال درجة ��الور�وس في التجارة، ثم
نال درجة رئ�سة في اإلدارة الح�وم�ة وٕادارة األعمال من جامعة �ولومب�ا �اسف�ك. وعبر السنین،
عمل في اثمین وعشر�ن شر�ة ومصانع مختلفة. وفي عام 1981، بدا یدّرس م�اد� نجاحه في
محادثات وحلقات �حث في مدینته. والیوم ترجمت �ت�ه، و�رامجه اإلذاع�ة، وحلقات الفیدیو إلى واحد

وعشر�ن لغة واستخدمت في ثمان وثالثین مدینة.

�ان لد� برا�ان تر�یز وحید. إنه �عتقد �أن الشخص العاد� (او األكثر من عاد� ) لد�ه
طاقات هائلة لم تستغل �عد. و�عتقد �أنك تستط�ع المضي قدماو�ش�ل سر�ع جدًا تجاه اهدافك إذا
تعلمت وتدّر�ت على مفات�ح الطرق، واألسالیب، واالستراتیج�ات التي �ستخدمها الناجحون المتقدمون
امامك. شارك برا�ان اف�اره اكثر من ملیون شخص في ثالث وعشر�ن مدینة منذ ان بدا یتكلم
�احتراف. وخدم مستشاراومدر�ًا في اكثر من خمس مئة شر�ة. وعاش ومارس �ل مبدا في �تا�ه.

لقد انقذ نفسه وآالفًا ال تحصى من الناس اآلخر�ن من اإلح�ا� وعدم اإلنجاز إلى الرخاء والنجاح.



اطل� برا�ان تر�سي على نفسه اسم “قار� َحَسن االخت�ار". وال �عتبر نفسه �احثًا اكاد�م�ًا بل
منّس� معلومات. و�ان �مضي �ل سنة مئات من الساعات وهو �قرا منوعات واسعة من الصحف،
والمجالت ، والكتب، ومواد اخر�. �اإلضافة إلى هذا استمع ساعات عدیدة إلى البرامج اإلذاع�ة،
وحضر عددًا ال �حصى من حلقات ال�حث، وشاهد عددًا �بیرًا من اشرطة الفیدیو في مواض�ع
تمتعه. واضافت المعلومات المستقاة من الرادیو، والتلفاز، ووسائل اإلعالم األخر� إلى دائرة

معارفه.

�ان برا�ان یدمج اف�اره ومعلوماته المستقاة من خبرته، ومن اآلخر�ن، و�درجها بخبرته
الخاصة. فهو اكثر مؤلف مب�عًا للكتب، التي تتضمن اإلنجاز األكبر، واستراتیج�ات الب�ع المتقدمة،
والقوانین المئة �ال انقطاع في نجاح األعمال. لقد �تبت وقّدم اكثر من ثالث مئة برنامج تعل�مي

إذاعي ومرئي ترجمت إلى عشر�ن لغة وُدرّست في خمس وثالثین مدینة.

�ان زواج برا�ان سعیدًا اثمر ار�عة اطفال ومارس الغولف في سان دی�غو. سافر وتحدّث
اكثر من مئة مرة �ل سنة و�ان لد�ه عمل�ات عمل في س�ع عشرة مدینة. و�عتبر من اول اوائل

رجال السلطة في النجاح واإلنجاز في العالم.
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